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Opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP


ÚZEMNÍ PLÁN DOBŘICHO V IC
***************************************************************
Zastupitelstvo města Dobřichovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), svým usnesením č. Z08-13-21 ze
dne 24. června 2021

vydáv á
územní plán Dobřichovic
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „územní plán“ či „ÚP“), jejíž územně plánovací dokumentaci zhotovila společnost Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o., IČO 28490771, projektantem Ing. arch. Pavlem Hniličkou, autorizovaným architektem ČKA 03126, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP (dále také jen „opatření obecné povahy“).
Územní plán Dobřichovic stanovuje pro celé území města Dobřichovice, tj. katastrální území Dobřichovice, základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), koncepci uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury;
vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v území a plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části
takto:
1. Textová část územního plánu Dobřichovic obsahuje kapitoly
A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.
B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT.
C) URBANISTICKÁ KONCEPCE.
D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY.
E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.
F) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ.
G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
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A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT.
H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO.
I) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB.
J) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ.
K) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ČI VYDANÝM REGULAČNÍM PLÁNEM.
L) ÚDAJE O ÚZEMNÍM PLÁNU.
2. Grafická část územního plánu obsahuje
N.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (1 : 5000).
N.2 HLAVNÍ VÝKRES (1 : 5000).
N.3 VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (1 : 5000).
N.4 VÝKRES KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (1 : 5000).
N.5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ (1 : 5000).
3. Textová část a grafická část územního plánu Dobřichovic jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP.
4. Dnem účinnosti územního plánu Dobřichovic pozbývají platnost
a) územní plán sídelního útvaru Dobřichovice (dále jen „ÚPnSÚ Dobřichovice“), schválený Zastupitelstvem obce Dobřichovice dne 19. června 1996;
b) změna č. 1 ÚPnSÚ Dobřichovice, schválená Zastupitelstvem obce Dobřichovice dne 19. července 2000;
c) změna č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice, schválená Zastupitelstvem obce Dobřichovice dne 17. října
2006.
5. Dnem účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP se zrušují
a) obecně závazná vyhláška obce Dobřichovice č. 1/1996 o závazných částech ÚPnSÚ Dobřichovice, která nabyla účinnosti dne 1. srpna 1996;
b) obecně závazná vyhláška obce Dobřichovice č. 1/2000, kterou se doplňuje vyhláška obce Dobřichovice č. 1/1996 o závazných částech ÚPnSÚ Dobřichovice, která nabyla účinnosti dne 20.
srpna 2000;
c) obecně závazná vyhláška města Dobřichovice č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice, která nabyla účinnosti dne 3. listopadu 2006;
d) opatření obecné povahy č. 1/2013/OOP, kterým bylo vydáno územní opatření o stavební uzávěře na pozemku parc. č. 2233 v k. ú. Dobřichovice, účinné dne 26. října 2013.

Odůvo d n ě n í
Odůvodnění územního plánu Dobřichovic obsahuje textovou část a grafickou část takto:
A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územního plánu Dobřichovic zpracovaná projektantem v rozsahu
části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako samostatná část územního plánu
označená „TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ“ je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.
2. Postup při pořizování územního plánu Dobřichovic
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Pořízení územního plánu schválilo podle § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona Zastupitelstvo
města Dobřichovice usnesením č. 4/2011 ze dne 12. dubna 2011 z vlastního podnětu podle § 44
písm. a) stavebního zákona, s tím, že nahradí stávající ÚPnSÚ Dobřichovice schválený dne 19. června 1996.
Pořizovatelem územního plánu Dobřichovic byl Městský úřad Černošice, úřad územního plánování, podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, když žádost města Dobřichovice čj. 1239/
/11/PHa ze dne 9. září 2011 o jeho pořízení Městským úřadem Černošice byla tomuto úřadu doručena dne 13. září 2011 pod čj. 52310/2011 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. Po
společném jednání návrhu ÚP Dobřichovic rozhodla Rada města Dobřichovice usnesením č. 0740-17 ze dne 21. března 2017 o zpětvzetí žádosti města Dobřichovice na pořizování územního
plánu Dobřichovic Městským úřadem Černošice a schválilo usnesením č. 07-40-17 ze dne 21. března 2017 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona uzavření smlouvy s právnickou osobou,
společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, jejíž pracovník, Ing. Ladislav Vich, má osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Uzavřením smlouvy mandátní č. 37007 dne 27. dubna 2017 se stal pořizovatelem územního plánu Městský úřad Dobřichovice, který tak zajistil
v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona pracovníkem společnosti PRISVICH, s.r.o., jako
výkonným pořizovatelem územního plánu Dobřichovic.
Zastupitelstvo města Dobřichovice pověřilo usnesením č. 4/2011 ze dne 12. dubna 2011 člena
zastupitelstva města, Ing. arch. Filipa Kándla, jako „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem ÚP ve smyslu § 47 odst. 1 a násl. stavebního zákona. Po komunálních volbách 2014
byl usnesením č. 1/2014 Zastupitelstva města Dobřichovice ze dne 4. listopadu 2014 pověřen jako určený zastupitel opět člen zastupitelstva a rady města Ing. Filip Kándl. Po komunálních volbách 2018 byl usnesením č. 1/2018 Zastupitelstva města Dobřichovice ze dne 5. listopadu 2018
pověřen určeným zastupitelem opět člen zastupitelstva a rady města Ing. arch. Filip Kándl.
Před zpracováním návrhu zadání ÚP bylo pořizovatelem, Městským úřadem Černošice, posouzeno podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona a připraveno k rozhodnutí zastupitelstvu města celkem 5 návrhů na pořízení ÚP Dobřichovic, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo města Dobřichovice usnesením č. 7/2012 ze dne 17. ledna 2012.
Návrh zadání územního plánu Dobřichovic z 06/2012 zpracoval pořizovatel, Městský úřad Černošice, ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva Ing. arch. Filipem Kándlem,
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od 30. června 2012 do 30. července 2012, oznámil veřejnou vyhláškou čj. MUCE 27225/2012 OUP ze dne 28. června 2012, a současně jej pořizovatel zaslal jednotlivě subjektům uvedeným v § 47 odst. 2 stavebního zákona dopisem pořizovatele čj. MUCE 27200/2012 OUP ze dne 28. června 2012.
Na základě výsledků projednání návrhu zadání, tj. vyhodnocení uplatněných požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu pořizovatelem, Městským úřadem Černošice, ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva Ing. arch. Filipem
Kándlem, upravil pořizovatel návrh zadání ÚP Dobřichovic a předložil jej dne 1. listopadu 2013
v příloze dopisu čj. MUCE 47115/2013 OUP ke schválení Zastupitelstvu města Dobřichovice.
Zadání územního plánu Dobřichovic schválilo usnesením č. 18/2014 Zastupitelstvo města
Dobřichovice dne 4. února 2014 podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona
a následně bylo předáno zhotoviteli návrhu územního plánu Dobřichovic, společnosti Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.
Po schválení zadání je možno shrnout, že při pořizování a vydávání územního plánu Dobřichovic se postupovalo podle § 43 a násl. stavebního zákona, v etapách „zadání“ a „návrh“. Povinnost pořízení „konceptu“ územního plánu byla zrušena zákonem č. 350/2012 Sb., novelou stavebního zákona účinnou od 1. ledna 2013.
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Návrh územního plánu Dobřichovic zhotovila v dubnu 2016 společnost Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., IČO 28490771, projektantem Ing. arch. Pavlem Hniličkou, autorizovaným architektem
ČKA 03126, na základě schváleného zadání a podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006
Sb. a dne 28. dubna 2016 jej předala pořizovateli. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu
Dobřichovic na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování nebylo zadáním ÚP
požadováno.
Společné jednání o návrhu územního plánu Dobřichovic se podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
uskutečnilo dne 14. června 2016 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice,
Riegrova 1209, Černošice, a oznámeno bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Dobřichovice a sousedním obcím jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. MUCE 30090/2016 OUP ze
dne 29. dubna 2016. Současně pořizovatel doručil návrh územního plánu Dobřichovic veřejnou
vyhláškou čj. MUCE 30103/2016 OUP ze dne 29. dubna 2016 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 45 dnů, a to od 3. května 2016 do 16. června 2016 formou nahlédnutí
na městském úřadu nebo elektronické prezentace na stránkách města či pořizovatele.
Návrh územního plánu Dobřichovic byl podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, spolu se stanovisky a připomínkami uplatněnými při společném jednání podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona, předložen pořizovatelem dne 22. ledna 2018 k posouzení Krajskému úřadu Středočeského
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, nadřízenému orgánu územního plánování
pro obce, který vydal stanovisko čj. 024178/2018/KUSK ze dne 14. února 2018 s konstatováním,
že „neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu“.
Po usnesení č. 07-40-17 Rady města Dobřichovice ze dne 21. března 2017 o zpětvzetí žádosti
o pořizování územního plánu Městským úřadem Černošice, provedl vyhodnocení společného
jednání o návrhu územního plánu podle § 51 odst. 1 stavebního zákona již nový pořizovatel ,
a to Městský úřad Dobřichovice, ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva
a rady města Ing. arch. Filipem Kándlem, a na základě závěrů uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Dobřichovic“ zpracoval pořizovatel „Pokyny pro úpravu
návrhu územního plánu Dobřichovic po společném jednání“ a předal je dne 30. října 2019 projektantovi zhotovitele, Ing. arch. Pavlu Hniličkovi, k provedení úpravy návrhu před veřejným
projednáním. Ke společnému jednání bylo uplatněno celkem 13 stanovisek dotčených orgánů
a 361 podání s připomínkami právnických a fyzických osob v souladu s § 50 odst. 3 stavebního
zákona.
Úpravu návrhu územního plánu před veřejným projednáním provedl v červnu 2020 zhotovitel,
společnost Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., projektantem Ing. arch. Pavlem Hniličkou, na základě
pokynů pro úpravu návrhu po společném jednání a dne 14. července 2020 jej předal pořizovateli,
Městskému úřadu Dobřichovice.
Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona s výkladem projektanta zhotovitele, Ing. arch. Pavla Hniličky, nařídil pořizovatel
podle § 22 odst. 1 stavebního zákona na 10. září 2020 od 17:00 hodin v sále MUDr. Františka
Fürsta, ulice 5. května čp. 3, Dobřichovice. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Dobřichovice, sousedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a
stavebního zákona) jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. 1170/2020/ST ze dne 16. července
2020. Současně pořizovatel doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou čj. 1169/2020/ST
ze dne 16. července 2020 a zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po stanovenou dobu
od 21. července 2020 do 17. září 2020. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, sousedních obcí či krajského úřadu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města Ing. arch.
Filipem Kándlem, vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstatoval, že ve stanovené lhůtě, tj. do dne 17. září 2020, bylo uplatněno 155 podání
s námitkami dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a 6 podání s připomínkami sub–4–
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jektů uvedených v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily celkem 8 stanovisek
podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
K uplatněným námitkách a připomínkám zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města Ing. arch. Filipem Kándlem, pořizovatel, Městský úřad Dobřichovice, s ohledem na veřejné zájmy, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP a doručil je dopisem čj. 2021/038/Vi ze dne 3. května 2021 dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů
od obdržení uplatnily stanoviska s tím, že pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. K návrhu vypořádání námitek
a připomínek uplatnily stanoviska pouze 5 dotčených orgánů, ostatní nikoliv. V uplatněných stanoviskách vyjádřily dotčené orgány svůj souhlas s návrhem pořizovatele, ostatní dotčené orgány
a krajský úřad, kteří stanovisko nezaslaly, tak vyjádřily svůj souhlas mlčky podle § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Na základě výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 a zpracovaného
návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek byly pořizovatelem stanoveny „Pokyny
pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Dobřichovic před vydáním“ k provedení nepodstatné úpravy návrhu ÚP před vydáním, kterou provedl projektant zhotovitele, Ing. arch. Pavel Hnilička,
k podání návrhu na vydání. Protože se v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona nejedná o podstatnou úpravu návrhu územního plánu po veřejném projednání, ale pouze zpřesnění textové a grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, nenařídil pořizovatel opakované veřejné projednání.
Upravený návrh ÚP Dobřichovic z června 2021 pořizovatel dne 14. června 2021 předložil společně s odůvodněním a návrhem na vydání územního plánu Dobřichovic Zastupitelstvu města
Dobřichovice podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje,
územním rozvojovým plánem a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4
písm. a) stavebního zákona]
Soulad návrhu ÚP Dobřichovic s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením
vlády ČR č. 276 ze dne 15. dubna 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními vlády ČR
č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019 a Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne
17. srpna 2020 (dále jen „PÚR ČR“), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského
kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění 1. aktualizace, účinné dne 26. srpna 2015, a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018 (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jako územně plánovací
dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím
subkapitoly A.1 „Politika územního rozvoje“ a subkapitoly A.2 „Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje“ kapitoly A „SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM“
textové části odůvodnění návrhu územního plánu.
Soulad návrhu ÚP Dobřichovic s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být pořizovatelem prokázán. Územní rozvojový plán ČR není Ministerstvem pro místní rozvoj vydán.
Regulační plán není pro území města Dobřichovice Středočeským krajem vydán, ZÚR Středočeského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území
bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.
ZÁVĚR: Návrh ÚP Dobřichovic je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve
znění pozdějších aktualizací, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších
aktualizací.
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4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Soulad návrhu ÚP Dobřichovic s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území přezkoumal pořizovatel s použitím subkapitoly B.1 „Ochrana kulturních hodnot území“
a subkapitoly B.2 „Ochrana přírodních hodnot území“ kapitoly B „SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ“ textové části odůvodnění návrhu územního plánu.
ZÁVĚR: Návrh ÚP Dobřichovic je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu ÚP Dobřichovic s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly C „SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění návrhu územního plánu.
ZÁVĚR: Návrh ÚP Dobřichovic je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.
6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Soulad návrhu územního plánu Dobřichovic s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly D „SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění návrhu územního
plánu.
Při pořizování návrhu územního plánu Dobřichovic byly akceptovány požadavky dotčených orgánů, které uplatnily ve svých stanoviscích, a to zejména při společném jednání a veřejném projednání. Pořizovatel, Městský úřad Dobřichovice, spolu s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města Ing. arch. Filipem Kándlem, vyhodnotil uplatněné stanoviska a učinil závěry,
které podle jejich charakteru promítl v procesu pořizování postupně do pokynů pro úpravu návrhu
po společném jednání a po veřejném projednání. Podle těchto pokynů byl návrh územního plánu
Dobřichovic upravován a dáván do souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů až do předložení návrhu na vydání územního plánu dne 14. června
2021 po veřejném projednání konaném dne 10. září 2020.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu z 06/2020,
konaného dne 10. září 2020, provedeného ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem rady
města Ing. arch. Filipem Kándlem, byly pořizovatelem stanoveny pokyny k nepodstatné úpravě
návrhu ÚP Dobřichovic před vydáním spojené se zapracováním výsledků veřejného projednání.
Nepodstatnou úpravu návrhu územního plánu provedl v červnu 2021 projektant, Ing. arch. Pavel
Hnilička, a takto byl návrh ÚP Dobřichovic z 06/2021 předložen Zastupitelstvu města Dobřichovice dne 14. června 2021 k vydání podle § 54 odst. 1 stavebního zákona.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentech označených jako „Vyhodnocení společného jednání
o návrhu územního plánu Dobřichovic“, „Pokyny pro úpravu návrhu územního plánu Dobřichovic
po společném jednání“, „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Dobřichovic“
a „Pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu územního plánu Dobřichovic před vydáním“, které
jsou součástí dokladů o pořizování a vydání územního plánu Dobřichovic.
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Formou žádosti o změnu stanoviska požádal pořizovatel dopisem čj. 2019/001/Vi ze dne 2. ledna
2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (orgán ZPF) o přehodnocení nesouhlasného stanoviska k zastavitelným plochám 01 (01-B) a 03 (03-B), z důvodu, že plocha 01-B nebyla
uvedena v mapových podkladech a výměra plochy 03-B neodpovídala velikosti zákresu v mapových podkladech, jak bylo uvedeno v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Středočeského
kraje, ředitele krajského úřadu, čj. 066355/2016/KUSK ze dne 30. června 2016, ke společnému
jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z dubna 2016. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve změně stanoviska orgánu ZPF, čj. 000496/2019/KUSK ze
dne 22. února 2019, vyslovil souhlas se zastavitelnou plochou 01 a 03, za podmínek, které byly
zapracovány do „Pokynů pro úpravu návrhu územního plánu Dobřichovic po společném jednání“,
podle kterých byl zpracován návrh ÚP z 06/2020, předložený při veřejném projednání konaném
dne 10. září 2020.
Při pořizování návrhu ÚP Dobřichovic nebyl řešen rozpor postupem podle § 136 odst. 6 správního řádu, ale spor ve fázi společného jednání mezi orgánem územního plánování, pořizovatelem
územního plánu, Městským úřadem Černošice, odborem územního plánování, a orgánem státní
správy lesů, rovněž Městským úřadem Černošice, odborem životního prostředí, tj. spor mezi
odbory jednoho úřadu, týkající se navrhovaného využití části lesního pozemku parc. č. 3027/2,
k. ú. Dobřichovice, jako plochy parkoviště P9, vyznačené ve výkrese koncepce dopravní infrastruktury návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016, který v rámci svých kompetencí rozhodla tajemnice
Městského úřadu Černošice, Ing. Bohumila Budková, a to tak, že v návrhu ÚP Dobřichovic bude vymezena plocha nového parkoviště (D29) na lesním pozemku parc. č. 3027/2, jak je uvedeno
v bodu SJ-I*19 pokynů pro úpravu návrhu ÚP Dobřichovic po společném jednání.
Závěry pořizovatele k uplatněným stanoviskům byly v průběhu pořizování návrhu ÚP Dobřichovic zapracovány do pokynů pro úpravy návrhu po jednotlivých fázích projednávání návrhu ÚP
Dobřichovic na základě vyhodnocení jejich výsledků, v souladu s nimi byl pak návrh územního
plánu postupně upravován.
ZÁVĚR: Návrh ÚP Dobřichovic je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na
životní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu zadání ÚP Dobřichovic Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku ochrany přírody v koordinovaném stanovisku čj. 098772/2012/KUSK ze dne 30. července 2012, uvedl: „Orgán ochrany přírody dále sděluje, že podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, nelze vyloučit významný vliv předkládané koncepce samostatně i ve
spojení s jinými projekty na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných
lokalit (EVL) nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními. Řešené území
zasahuje na území soustavy Natura 2000, konkrétně EVL Karlické údolí (ležící již na území CHKO
Český kras. Na základě již výše uvedených důvodů týkajících se zcela nekonkrétní podoby předkládaného zadání, nelze vyloučit možnost významného ovlivnění předmětů ochrany nebo celistvosti
uvedené EVL“.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k návrhu zadání
ÚP Dobřichovic jako příslušný dotčený orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí
ve stejném koordinovaném stanovisku čj. 098772/2012/KUSK ze dne 30. července 2012 uvedl:
„Orgán posuzováni vlivů na životní prostředí jako dotčený orgán podle § 10i odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, na základě předlo–7–
Opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ÚP Dobřichovic

ženého návrhu zadání územního plánu Dobřichovic a kritérií uvedených v příloze č. 8 citovaného
zákona požaduje v následujících etapách pořizování územně plánovací dokumentace zpracovat
vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na udržitelný rozvoj území…“ a dále ve stanovisku upřesňuje, že požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP Dobřichovic na životní prostředí
(tzv. SEA) a na území Natura 2000.
Působnost orgánů ochrany přírody je na území města Dobřichovice rozdělena na Krajský úřad
Středočeského kraje, který ve výše uvedeném koordinovaném stanovisku čj. 098772/2012/KUSK
ze dne 30. července 2012 nevyloučil významný vliv na území Natura 2000 mimo území CHKO
Český kras, kde je příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO Český kras.
Správa CHKO Český kras ve stanovisku k návrhu zadání ÚP Dobřichovic čj. 02022/CK/2012
ze dne 10. září 2012 uvedla: „LZE VYLOUČIT“, že uvedená koncepce „Návrh Zadání ÚP Dobřichovic“ může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti. Správa CHKO Český kras toto stanovisko jako příslušný
orgán ochrany přírody doplnila a potvrdila ještě jednou ve stanovisku čj. 10435/CK/2013 ze dne
6. září 2013 rovněž k návrhu zadání ÚP Dobřichovic.
Pořizovatel, Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, vycházeje z toho, že území Natura 2000, EVL „Karlické údolí“, se téměř celé nachází na území CHKO Český kras, pro které
příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv, podal žádost čj. MUCE 37728/2013
OUP ze dne 20. září 2013 na Krajský úřad Středočeského kraje o změnu stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí s cílem upustit od zpracování vyhodnocení SEA a tím i zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dobřichovic na udržitelný rozvoj území.
Na základě žádosti pořizovatele Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, pod čj. 138084/2013/KUSK ze dne 23. října 2013, vydal změnu stanoviska orgánů ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí vydaného v koordinovaném stanovisku
čj. 098772/2012/KUSK ze dne 30. července 2012, a to takový, že orgán ochrany přírody sděluje,
že podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv na území Natura 2000, a orgán
posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na území Natura 2000.
Výsledek projednání návrhu Zadání ÚP Dobřichovic je ten, že do něj pořizovatelem nebyl doplněn požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dobřichovic na udržitelný rozvoj území,
protože Krajský úřad Středočeského kraje, jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na posouzení návrhu ÚP Dobřichovic z hlediska vlivů na životní prostředí
(tzv. SEA) a orgány ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje a Správa CHKO Český
kras) vyloučily významný vliv na území Natura 2000 podle § 47 odst. 3 stavebního zákona.
V Zadání ÚP Dobřichovic, schváleném dne 4. února 2014, je proto uvedeno: „Dotčený orgán ve
svém stanovisku k návrhu zadání vyloučil významný vliv předloženého návrhu samostatně i ve
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Ptačí oblast se na území nevyskytuje, na území zasahuje svou okrajovou částí EVL „Karlické údolí“ – nenavrhují se zde však žádné činnosti či změny
využití, které by zasahovaly na území EVL ať přímo či zprostředkovaně. Orgán posuzování vlivů
na životní prostředí nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dobřichovice na životní
prostředí. Z výše uvedených důvodů nebude požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.“.
Obdobný závěr přezkoumal pořizovatel s použitím kapitoly E „ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ
VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ textové části odůvodnění
návrhu územního plánu.
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ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebyla zpracována „zpráva o vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území“ dle § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, neboť vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na udržitelný rozvoj území, a tím i vyhodnocení vlivů
územního plánu Dobřichovic na životní prostředí, se v souladu se stanovisky příslušných dotčených orgánů a zadáním územního plánu Dobřichovic nezpracovávalo, resp. podle § 47 odst. 3
stavebního zákona nebylo požadováno.
8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) stavebního zákona]
Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné ke společnému jednání o návrhu územního plánu podle § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro
vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno,
vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovic na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů ÚP Dobřichovic na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) stavebního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant Ing. arch. Pavel Hnilička a je součástí textové části odůvodnění návrhu územního plánu Dobřichovic v kapitole F „KOMPLEXNÍ
ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“.
Variantní řešení návrhu územního plánu Dobřichovic nebylo zadáním uloženo. Podle § 47 odst. 5
stavebního zákona zastupitelstvo města uloží v odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu v zadání zpracování variantního řešení návrhu územního plánu. Na základě výsledku
projednání návrhu zadání nebylo dotčeným orgánem variantní řešení požadováno.
11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant Ing. arch. Pavel Hnilička a je součástí textové části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic v kapitole G „VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“.
12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu ÚP Dobřichovic z června 2020 konanému dne 10. září 2020 a jejich odůvodnění
Pořizovatel, Městský úřad Dobřichovice, doručil veřejnou vyhláškou, čj. 1169/2020/ST ze dne
16. července 2020, upravený a posouzený návrh ÚP Dobřichovic z června 2020 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic na den 10. září 2020 od 17:00 hodin
podle § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů ani sousedních obcí či krajského úřadu. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů
ode dne veřejného projednání, tj. do dne 17. září 2020, ale i později, v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona, obdržel 155 podání s námitkami dotčených osob uvedených v § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů
a zástupců veřejnosti, uvedených pod pořadovým čísly 35 až 189 vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Dobřichovic z června 2020.
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Zastupitelstvo města Dobřichovice jako příslušný správní orgán podle § 172 odst. 5 správního
řádu rozhodlo svým usnesením č. Z08-13-21 ze dne 24. června 2021 o námitkách uplatněných
k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Dobřichovic z června
2020 a jejich odůvodnění, zpracované s ohledem na veřejné zájmy pořizovatelem, Městským
úřadem Dobřichovice, ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města
Ing. arch. Filipem Kándlem, podle § 53 odst. 1 stavebního zákona, takto:

ROZH O D N U T Í O NÁM I T K Á C H
S VLASTNÍM ODŮVODNĚNÍM,

uplatněných k návrhu územního plánu Dobřichovic z června 2020
veřejně projednaného dne 10. září 2020,

uvedených pod pořadovými čísly 35 až 189
vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic,

je uvedeno na stranách 1 až 226 Přílohy bodu 12 textové části odůvodnění
opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH.
Poučení:
Proti rozhodnutí o námitce se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu).
13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k fázi společného jednání o návrhu územního plánu
Dobřichovic z dubna 2016 konaného dne 14. června 2016
Pořizovatel, Městský úřad Černošice, doručil podle § 50 odst. 3 stavebního zákona návrh ÚP Dobřichovic z dubna 2016 veřejnou vyhláškou, čj. MUCE 30103/2016 OUP ze dne 29. dubna 2016,
s tím, že do 30 dnů ode dne doručení, tj. do dne 16. června 2016, mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona obdržel 361 podání s připomínkami
právnických či fyzických osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem územního plánu přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu.
Městský úřad Dobřichovice (po přechodu pořizování) jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2
stavebního zákona, se připomínkami zabýval a ve spolupráci s určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města Ing. arch. Filipem Kándlem, je vyhodnotil a učinil k nim závěry, které
jsou uvedeny v příloze č. 3 „Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Dobřichovic“ usnesení č. Z08-13-21 Zastupitelstva města Dobřichovice ze dne 24. června 2021. Vyhodnocení připomínek uplatněných k fázi společného jednání pod poř. č. 30 až 390 je uváděno takto:

VYH O D N O C E N Í PŘI P O M Í N E K

uplatněných k fázi společného jednání konaného dne 14. června 2016
o návrhu ÚP Dobřichovic z dubna 2016, vystaveného od 3. května 2016 do 16. června 2016,

uvedených pod pořadovými čísly 30 až 390
vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic,

je uvedeno na stranách 1 až 527 Přílohy bodu 13 textové části odůvodnění
opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ.
14. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Dobřichovic z června 2020 konanému dne 10. září 2020
Pořizovatel, Městský úřad Dobřichovice, doručil veřejnou vyhláškou, čj. 1169/2020/ST ze dne
16. července 2020, návrh územního plánu Dobřichovic z června 2020 a současně oznámil konání
– 10 –
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veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic na den 10. září 2020 od 17:00 hodin podle § 52
odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů ani sousedních obcí či krajského úřadu. Pořizovatel obdržel ve lhůtě do 7 dnů
ode dne veřejného projednání, tj. do dne 17. září 2020, dle § 52 odst. 3 stavebního zákona, 6 podání s připomínkami osob, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem ÚP Dobřichovic přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod pořadovými čísly 19a
a 19b (připomínky města Dobřichovice, pro které je územní plán pořizován), 24, 32 a 33 (připomínky oprávněných investorů) a 190 (připomínka právnické osoby) vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z června 2020.
Městský úřad Dobřichovice, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se
připomínkami zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, členem zastupitelstva a rady města
Ing. arch. Filipem Kándlem, je vyhodnotil a v souladu s § 53 odst. 1 k nim učinil závěry, které
jsou uvedeny v příloze č. 6 „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu územního plánu Dobřichovic“ usnesení č. Z08-13-21 Zastupitelstva města Dobřichovice ze dne 24. června 2021. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání konanému dne 10. září 2020 pod
pořadovými čísly 19a, 19b, 24, 32, 33 a 190 je uváděno takto:

VYH O D N O C E N Í PŘI P O M Í N E K

uplatněných k návrhu ÚP Dobřichovic z června 2020, veřejně projednaného dne 10. září 2020,

uvedených pod pořadovými čísly 19a, 19b, 24, 32, 33 a 190
vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic,

je uvedeno na stranách 1 až 527 Přílohy bodu 14 textové části odůvodnění
opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP.
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění územního plánu ÚP Dobřichovic tvoří výkresy
a) O.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES (1 : 5000),
b) O.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1 : 50 000),
c) O.3 VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (1 : 5000),
které jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu ÚP Dobřichovic.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP, tj. proti územnímu plánu Dobřichovic, nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Petr Hampl v. r.
starosta města

PhDr. Jiří Růžek v. r.
místostarosta města
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

R OZ HODNU T Í O NÁ MIT K Á CH
s vlastním odůvodněním uplatněných k návrhu územního plánu

D O B Ř I C H O V I C
Veřejné projednání návrhu územního plánu Dobřichovic z června 2020, vystaveného od 21. července 2020 do 17. září 2020,
se uskutečnilo dne 10. září 2020 od 17:00 hodin v sále MUDr. Františka Fürsta, ulice 5. května čp. 3, Dobřichovice.
Ř A Z E N Í P O D Á N Í dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic“:

pořadové číslo

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ............................................................................................................35 – 189 (celkem 155)
POUŽITÉ ZKRATKY:
BD = bytový dům
bj. = bytová jednotka = byt
CHKO = chráněná krajinná oblast (Český kras)
KN = katastr nemovitostí
k. ú. = katastrální území
LV = list vlastnictví
parc. č. = parcelní číslo
Pokyny po SJ = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 po společném jednání konaném dne 14. 6. 2016 (SJ*číslo bodu)
Pokyny = pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 po veřejném projednání konaném dne 10. 9. 2020 před vydáním (VP*číslo bodu)
Projektant = fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa
RD = rodinný dům
regulativy = podmínky pro využití ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití
RP = regulační plán
ŘRD = řadový rodinný dům
SJ = společné jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 konané dne 14. 6. 2016
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů

ÚP = územní plán (Dobřichovic) podle stavebního zákona platného od 1. 1. 2007
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (Dobřichovice) podle starého stavebního zákona
ÚS = územní studie
ÚSES = územní systém ekologické stability
VKP = významný krajinný prvek
VP = veřejné projednání návrhu ÚP Dobřichovic 06/2020 konané dne 10. 9. 2020
VPO = veřejně prospěšné opatření
VPS = veřejně prospěšná stavba
Zadání = zadání územního plánu Dobřichovic schválené dne 4. 2. 2014
ZPF = zemědělský půdní fond
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje)

1 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 35 až 189
35

ALBET, spol. s r.o.,
IČO 46350209,
Vrážská 144/12, 153 00 Praha 5

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného námitkou: Funkční plocha VO1 mezi ulicí 5. května
pod čj. 1553/2020/ST
a řekou Berounkou
Text námitky:
Jako vlastník budovy čp. 1064 na pozemku č. kat. 1882/50, zařazené do plochy VO1,
která je zkolaudována jako „Skladová hala s administrativním a sportovním zázemím“ navrhujeme v souladu s Kolaudačním souhlasem stavby uvést sport do přípustného využití příslušné funkční plochy.
Odůvodnění:
– Uvedení funkčního využití do souladu s účelem využití existujících staveb.
– Předpokládáme, že sportoviště jako služba veřejnosti odpovídá uvažovanému budoucímu využití území.
– Kolaudační souhlas stavby z 29. 12. 2015 je přílohou č. 1.
Přílohy:
• Kolaudační souhlas stavby z 29. 12. 2015
• Informace o pozemku
• Seznam nemovitostí na LV

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1882/50, k. ú. Dobřichovice, s víceúčelovou stavbou čp. 1064, je návrhem ÚP Dobřichovic vymezen jako zastavěné
území stabilizované plochy smíšené výrobní – výroba a obchod u řeky (VO1-stav) v kontinuitě s funkčním využitím plochy výroby a služeb dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, která rovněž žádné stavby
pro sport neumožňovala, a to ani jako přípustné využití. To, že je součástí stavby pro skladování
„sportovní zázemí“ nelze ztotožňovat s využitím
stavby pro sport, jedná se stále o skladovací halu,
proto nemůže být doplněno do regulativů plochy
VO1 přípustné využití pro sport, čímž by mohlo dojít ke změně charakteru využití plochy, a tím ke
změně urbanistické koncepce, která je platným
ÚPnSÚ Dobřichovice stanovena již od 19. 6. 1996,
tj. téměř 25 let.

36

ALBET, spol. s r.o.,
IČO 46350209,
Vrážská 144/12, 153 00 Praha 5

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného námitkou: Funkční plocha VO1 mezi ulicí 5. května
pod čj. 1608/2020/ST
a řekou Berounkou
Text námitky:
V textaci podmínky využití území navrhujeme v části „Nepřípustné využití“ upravit
text: … jakékoliv stavby mimo hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití.
Odůvodnění:
Původně navržený text je odlišný od textace ve vymezení jiných ploch, v kontextu
podmínek využití není logický.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Nepřípustné využití podmínek využití
území plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
u řeky (VO1) kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic bude doplněno o „přípustné využití“ – viz Pokyny (bod
VP*5).

37

Market Place s.r.o.,
IČO 05053684,
Sadová 355, 252 43 Průhonice

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: LV 1618, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1620/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: parc. č. 1384, 1385, 1386, 1387, 1824/4
Námitka č. 1:
Navrhujeme změnu funkčního využití na parcelách č. 1384, 1385, 1386, 1387 a to
tak, že by parcela 1384 byla rozdělena na dvě části. Směrem k centru města by navázala na charakter ulice funkcí OU – obchodní ulice, v druhé části by si ponechala navrhovanou funkci VO2 – výroba a obchod. Parcely č. 1385, 1386 a 1387 by měly
funkci OU.
Odůvodnění námitky č. 1:
2 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1384, 1385, 1386,
1387, k. ú. Dobřichovice, jsou vymezeny dle hlavního výkresu návrhu ÚP Dobřichovic jako zastavěné
území stabilizované plochy smíšené výrobní – výroba a obchod (VO2-stav) v kontinuitě s funkčním využitím plochy „AZS – zastavěné plochy areálů ze-

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Na parcelách č. 1385 a č. 1386 se dnes nachází stávající RD, proto považujeme za
vhodnější funkční využití OU – obchodní ulice. Parcela č. 1384 v této části slouží jako jejich zahrada. Zároveň funkce OU navazuje na funkční využití a charakter celé
ulice a do budoucna podpoří rozvoj tímto směrem i na dotčených parcelách.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

mědělské výroby“ dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice, stejně, jak tomu bylo v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ, a to v souladu se schváleným
Zadáním. Při projednávání návrhu Zadání, ale ani
návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 ve fázi SJ, neuplatnil podatel námitky žádnou připomínku, a tudíž
se aktivně nepodílel na tvorbě ÚP, s čímž je u vlastníků pozemků, kteří něco požadují, předpokládáno.
Změna využití plochy VO2, resp. AZS (dle ÚPnSÚ
Dobřichovice) na plochu OU – plochu smíšenou
obytnou – obchodní ulice (OU), dle námitky podatele, nebyla v procesu pořizování ÚP Dobřichovic
požadována, a proto ji nelze zohlednit, bez toho,
aniž by předtím o ní rozhodlo Zastupitelstvo města
Dobřichovice podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,
protože může dojít zejména ke změně urbanistické
koncepce, a to již platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
Námitka č. 2:
Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Navrhujeme ponechat hranici zastavěného území na parcele č. 1824/4 tak, jak je de- Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1824/4, k. ú. Dobřifinována stávajícím ÚP. Nový návrh mírně mění hranici plochy původně definované chovice, je druhem pozemku „orná půda“, a to
jako AZS – v novém návrhu VO2, jako novou hranici určuje rozhraní parcel 1824/24 v nejcennější I. třídě ochrany, kterou lze odejmout
a 1384. Touto změnou se cca 190 m2 parcely č. 1824/4 změní ze zastavitelné na ne- ze ZPF pouze výjimečně, a to pouze ve veřejném zázastavitelnou. Proti tomuto vznášíme námitku.
jmu, který výrazně převažuje veřejný zájmem na
K oběma námitkám přikládáme grafickou přílohu – UP_námitka_příloha_parcely
ochraně ZPF, a proto byl pozemek parc. č. 1824/4
č. 1384, 1385, 1386, 1387, 1824/4
v návrhu ÚP Dobřichovic vymezen celý jako nezaOdůvodnění námitky č. 2:
stavěné území stabilizované plochy zemědělské –
Navrhovaná změna hranice zastavěného území je pro nás jako majitele pozemku ne- zahrady ve volné krajině (ZK-stav). Hranice ploch
s funkčním využitím AZ „plochy obslužných areálů
výhodná a do budoucna zkomplikuje naše záměry týkající se využití pozemku.
zemědělské výroby“ a AZS „zastavěné plochy areáPříloha: UP_námitka_příloha_parcely č. 1384, 1385, 1386, 1387, 1824/4
lů zemědělské výroby“(dle ÚPnSÚ), vycházela
z podrobnosti mapových podkladů, použitých pro
zpracování ÚPnSÚ Dobřichovice schváleného dne
19. 6. 1996, proto byla při zpracování návrhu ÚP
Dobřichovic respektována hranice plochy ZK, druhem pozemku „orná půda“, a plochy VO2, druhem
pozemku ostatní plocha.
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Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou,
IČO 00408026,
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1

SM/203/2020-O
ze dne 14. 9. 2020;
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1562/2020/ST

Námitky proti návrhu územního plánu
Jako vlastník níže uvedených pozemků nacházejících se na území vymezeném ÚP
města Dobřichovice (tedy dotčená osoba ve smyslu ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona v k. ú. Dobřichovice, na čísle LV: 596,
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úplné znění nebo významná část námitky
podáváme tímto v zákonné lhůtě následující
námitky
proti projednávanému návrhu ÚP Dobřichovic:
1. U pozemků parc. č. 1389/1 a 347/1 v k. ú. a obci Dobřichovice žádáme, aby v novém ÚP, byla zachována plocha pracovních aktivit (PA), která je na nich vymezená v platném ÚP města, protože tato plocha je v současnosti komerčně využívána
dle platného ÚP a v souladu s možným využitím tohoto území. Případná budoucí
změna ÚP, která by znemožnila nadále využívat tuto plochu dlouhodobě určenou
pro pracovní aktivity, by byla velkým zásahem do již uzavřených smluvních vztahů a dohod, vztahujících se k tomuto území;

2. u pozemku parc. č. 478/4 v k. ú. a obci Dobřichovice vyjadřujeme tímto nesouhlas
se změnou využití pozemku na parky (P) a žádáme, aby i nadále byl zachován způsob využití odpovídající platnému ÚP, tj. plochy obslužné funkce (občanská vybavenost) pro školství, kulturu, sociální péči nebo administrativu (OSDA), nesouhlasíme s umístěním nového veřejného prostranství, parku při ulici Pražská a Karlická (VP.1) na tomto pozemku. Je zjevné, že takováto změna by pro Řád měla vážné
negativní ekonomické konotace, neboť hodnota pozemku o výměře 7182 m2 v centru města je značná a navrhovanou změnou využití by razantně klesla, což v tomto
konkrétním případě není odůvodněno naléhavou potřebou ve veřejném zájmu vybudovat právě na tomto místě park. Tento náš názor je navíc podpořen i názorem

4 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha pracovních aktivit (PA),
vymezená podél ulice Bezručova, na pozemcích
parc. č. 347/1 a 1389/1 (část), k. ú. Dobřichovice, platným ÚPnSÚ Dobřichovice, byla vymezena
jako zastavitelné území návrhové plochy pracovních aktivit (PA-návrh). Na základě schváleného
Zadání, které požadovalo, aby návrh ÚP Dobřichovic prověřil nezbytnost nových i stávajících
zastavitelných ploch všech funkcí, zejména v lokalitách mimo intravilán města, byla shledáno, že
plochu PA je nadbytečná, protože v ní nebyl od
schválení ÚPnSÚ Dobřichovice v roce 1996 realizován žádný stavební záměr. Část pozemku parc.
č. 1389/1, vymezená platným ÚPnSÚ Dobřichovice v ploše PA a nevyužitá 25 let, byla proto vymezena návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha
zemědělská – orná půda (OP-stav), protože takové je skutečné využití plochy a dle údajů KN se
jedná o ornou půdu. Na části pozemku parc.
č. 347/1 je vymezena platným ÚPnSÚ Dobřichovice plocha mimolesní zeleně – izolační zeleň. Po
neakceptování převzetí plochy PA v návrhu ÚP
Dobřichovic, byl celý pozemek vymezen jako návrhová plocha přírodní – krajinná zeleň (KZnávrh), protože se také jedná dle údajů KN o ornou půdu.
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podle Zadání ÚP Dobřichovic mělo
být prověřeno využití pozemku parc. č. 478/4,
k. ú. Dobřichovice, sousedícího s budovou nové
základní školy jako územní rezervy pro její rozšíření. Potřeba budoucího rozšíření základní školy
se nepotvrdila, a proto byl pozemek parc. č. 478/4
vymezen jako park, ve formě veřejného prostranství VP.1 „Nové veřejné prostranství, park při
ulici Pražská a Karlická“ s předkupním právem
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úplné znění nebo významná část námitky
obyvatel města Dobřichovice, kteří považují případný druhý park na území města
Dobřichovice za nadbytečný a strategický pozemek parc. č. 478/4 považují za ideální místo k rozvoji občanské vybavenosti (viz záznam z veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic ze dne 10. 9. 2020) a dokonce i sám zpracovatel návrhu ÚP
Ing. arch. Hrdlička považuje současné možnosti využití za vhodné a nevidí důvod
k tvorbě nového parku právě na tomto místě. Plánovaný park by nadto zcela nesmyslně sousedil s tím stávajícím, který je mimochodem také zřízený na pozemku
Řádu. Taktéž jedním z koncepčních požadavků pro tvorbu návrhu nového ÚP byl
rozvoj pracovních míst v místě bydliště, čehož by právě školské, kulturní, sociální
či administrativní zařízení na rozdíl od parku zcela zjevně dosáhlo;

3. u pozemku parcelní číslo 1872/1 nesouhlasíme s plánovaným umístěním VPS –
Místní komunikace Polní (VPS/D.10), ale především musíme vyslovit kategorický
nesouhlas s plánovaným umístěním VPS Nová polní nezpevněná pěší a cyklistická
cesta severním směrem v prodloužení ulice Anglické, propojující stávající zástavbu
s přírodní lokalitou Krásná stráň (VPS/D.21). Vedení této pěší a cyklistické cesty
je plánováno prostředkem velkého, obhospodařovaného a ekonomicky využívaného pole bez jakékoli logické návaznosti na právní či přírodní hranice tohoto pozemku. Navrhovaná změna nemá žádné opodstatnění, nerespektuje hranice pozemku, pouze nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv, která výrazně limituje
a omezuje. Pokud by byla realizována, muselo by se v rámci zemědělské činnosti
najíždět mimo jiné i s těžkou technikou na každou polovinu takto rozdělených polí
z opačné strany, což by bylo neopodstatněně limitující jak pro zemědělce, tak
v důsledku, který by byl zvýšení používání stávajících komunikací těžkou zemědělskou technikou, i pro město. Již dnes existují na daném území o šířce 1,2 km 4
komunikace v severním směru, tudíž rozdělení pole z důvodu přidání páté je nedůvodné;

4. u pozemků parc. č. 1872/1 a 1871/10 v k. ú. a obci Dobřichovice vyjadřujeme tímto nesouhlas se změnou využití části těchto pozemků z BC (plochy individuální
bytové zástavby – čisté bydlení) na OP (orná půda) a žádáme, aby jejich část určená platným ÚP k výstavbě RD i nadále zůstala pozemkem se stejným využitím.
Tato plocha logicky dotváří a přirozeně doplňuje stávající zástavbu v tomto území
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
podle § 101 stavebního zákona. Ucelená plocha
pozemku parc. č. 478/4 o výměře 0,72 ha vymezená pro park v centru města, je velmi významná,
a proto je třeba její celistvost a využití zajistit
územně plánovacími instituty. Veřejně prospěšný
charakter využití pozemku parc. č. 478/4, vymezený platným ÚPnSÚ Dobřichovice pro veřejnou
občanskou vybaveno jako OSDA– plocha obslužné
funkce (občanská vybavenost) s indexy S (školství, kultura), D (sociální péče) a A (administrativa), je návrhem ÚP Dobřichovic zachován, protože veřejná prostranství patří dle § 2 odst. 1
písm. m) stavebního zákona mezi veřejnou infrastrukturu zřizovanou ve veřejném zájmu.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic nevymezuje
VPS – Místní komunikace Polní (VPS/D.10) na
pozemku parc. č. 1872/1, k. ú. Dobřichovice, ve
vlastnictví podatele námitky, který není touto VPS
dotčen ale na pozemku parc. č. 1072 odlišného
vlastníka. Na pozemku parc. č. 1872/1 vymezuje
návrh ÚP Dobřichovic navrhovanou dopravní
stavbu D21 „Nová polní nezpevněná pěší a cyklistická cesta severním směrem v prodloužení ulice Anglické, propojující stávající zástavbu s přírodní lokalitou Krásná stráň“ funkční skupiny
D2, pro jejíž realizaci je současně návrhem ÚP
Dobřichovic vymezena VPS – Nová polní nezpevněná pěší a cyklistická cesta severním směrem v prodloužení ulice Anglické, propojující
stávající zástavbu s přírodní lokalitou Krásná
stráň (VPS/D.21), pro kterou lze uplatnit předkupního práva, a to v souladu se Zadáním, které
požadovalo zlepšení prostupnosti krajiny pro pěší
a cyklistickou dopravu.
4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelné území plochy individuální bytové zástavby (čisté bydlení) se specifickým typem regulativu 3 (BC3-návrh), vymezené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice podél ulice Polní,
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a je v intravilánu obce, nespatřujeme zde tedy veřejný zájem na navrhované změně
v takovém rozsahu, který by byl proporcionální vůči značnému snížení hodnoty
těchto pozemků a ospravedlnil ho;

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

na pozemcích parc. č. 1871/10 (část) a 1872/1
(část), k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele
námitky, nebylo do návrhu ÚP Dobřichovic převzato. Na základě schváleného Zadání, které požadovalo, aby návrh ÚP Dobřichovic prověřil nezbytnost nových i stávajících zastavitelných ploch
všech funkcí, zejména v lokalitách mimo intravilán města, byla shledáno, že plochu BC3 je nadbytečná, protože v ní nebyl od schválení ÚPnSÚ
Dobřichovice v roce 1996 realizován žádný stavební záměr. Části pozemků parc. č. 1871/10
a 1872/1, vymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice v ploše BC3 a nevyužité 25 let, byly návrhem
ÚP Dobřichovic navráceny do nezastavěného
území jako stabilizovaná plocha zemědělská –
orná půda (OP-stav), protože takové je skutečné
využití plochy a dle údajů KN se jedná o ornou
půdu.
5. u pozemku parc. č. 2974 nesouhlasíme s jeho využitím pro VPS/D.33 Rozšíření
5. Námitce se nevyhovuje.
ulice Tyršova. V současném ÚP je tento pozemek vymezen jako plochy železnice,
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic vymezuje na
v katastru nemovitostí pak jako ostatní plocha – manipulační plocha. Pro vybudopozemku parc. č. 2974, k. ú. Dobřichovice, navrvání plánované VPS nespatřujeme veřejný zájem a trváme na zachování současnéhovanou dopravní stavbu D33 „Rozšíření ulice
ho využití pozemku;
Tyršova“ funkční skupiny D1 (komunikace zklidněné se smíšenou dopravou), pro umožnění její
realizaci je současně návrhem ÚP Dobřichovic
vymezena VPS – Rozšíření ulice Tyršova
(VPS/D.33), pro kterou lze uplatnit předkupního
práva, a to v souladu se Zadáním, které požadovalo prověřit a navrhnout potřebná dopravní
opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, zejména možnosti rozšíření stávajících
komunikací, mezi které ulice Tyršova bezpochyby
patří.
6. u pozemku parc. č. 183/2 nesouhlasíme s umístěním VPS/D.24 Stezka pro pěší po- 6. Námitce se nevyhovuje.
dél Karlického potoka mezi ulicemi Za Mlýnem a Pražská. Současné využití jakožOdůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic vymezuje na
to mimolesní zeleň považujeme za vhodnější a z tohoto důvodu žádáme jeho zapozemku parc. č. 183/2, k. ú. Dobřichovice, nachování;
vrhovanou dopravní stavbu D24 „Nová pěší
a cyklistická cesta podél Karlického potoka, mezi
silnicí II/115 a ulicí Za Mlýnem“ funkční skupiny
D2 (komunikace zklidněné nemotoristické), pro
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jejíž realizaci je současně návrhem ÚP Dobřichovic vymezena VPS – Stezka pro pěší podél
Karlického potoka mezi ulicemi Za Mlýnem
a Pražská (VPS/D.21), pro kterou lze uplatnit
předkupního práva, a to v souladu se Zadáním,
které požadovalo zlepšit prostupnost města vytvořením nových pěších a cyklistických propojení.
Dopravní stavba D24 není vymezena jako plocha,
ale je pouze vytrasovaná liniově grafickou značkou (bílá tečka) ve stabilizované ploše přírodní –
krajinná zeleň (KZ-stav) podél Karlického potoka, a ta odpovídá ploše s funkčním využitím mimolesní zeleň (ML) dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
7. dále nesouhlasíme s navrhovanou změnou využití pozemků parc. č. 1812, 1813,
7. Námitce se nevyhovuje.
1815 a části pozemku 1816, u kterých má dojít ke změně využití ze současného
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic vymezil ploBV (plochy individuální bytové zástavby venkovského charakteru) na ZK (plochy
chu pozemků parc. č. 1812, 1813, 1815 a 1816,
zemědělské – zahrady v krajině). Ani při nejlepší vůli se nám nedaří nalézt u této
k. ú. Dobřichovice, lokalita Pod Bukovkou, v sounavrhované změny opodstatňující veřejný zájem na ní. Absence takovéhoto veřejladu s platným stavebním zákonem jako plochu
ného zájmu ve spojení se značným snížením hodnoty těchto pozemků, ke které by
zemědělskou – zahrady ve volné krajině (ZK)
došlo při provedení navrhované změny, nás nutí žádat zachování současného vyua nelze se v tomto případě odvolávat na stanovežití předmětných pozemků jakožto plochy individuální bytové zástavby venkovní funkčního využití předmětných pozemků jako
ského charakteru, na kterou tato plocha přirozeně ze severu navazuje;
plochy individuální bytové zástavby venkovského
charakteru (BV) v ÚPnSÚ Dobřichovice, který
byl pořizován podle stavebního zákona č. 50/
/1976 Sb. V tomto případě je třeba podateli námitky připomenout, že se nepořizuje změna
ÚPnSÚ Dobřichovice, ale zcela nový ÚP Dobřichovic, který z předchozí ÚPD nebude přebírat
něco, co je v rozporu se současnými právními
předpisy. Plocha předmětných pozemků nemá
atributy plochy BV, a proto byla v návrhu ÚP
Dobřichovic připojena k navazující ploše ZK,
která v této oblasti nahrazuje plochu obslužných
areálů zemědělské výroby (AZ) dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice.
8. dále nesouhlasíme s navrhovanou změnou využití pozemků parc. č. 1824/11,
8. Námitce se nevyhovuje.
1822/8, 1819/1, 1817/14 a 1817/13 z AZ (plochy obslužných areálů zemědělské
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1817/13, 1817/14,
výroby) na ZK (plochy zemědělské – zahrady v krajině) a pozemků parc. č. 1814/3
1819/1, 1822/8 a 1824/11, k. ú. Dobřichovice,
a 1812 ze současné pěší a účelové komunikace na ZK (plochy zemědělské – zamají dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice funkční
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hrady v krajině), a to z důvodů viz odrážka výše obdobně. Současné využití těchto
pozemků je bezproblémové a nespatřujeme veřejný zájem na navrhované změně,
která by s sebou jistě nesla snížení hodnoty předmětných pozemků. Žádáme tedy
zachování využití tak, jak se vedeno v nyní platném ÚP;

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

využití jako plochy obslužných areálů zemědělské
výroby (AZ). Tato plocha nemá ve vyhlášce
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ekvivalent, a proto byla tato plocha v návrhu ÚP
Dobřichovic vymezena jako plocha zemědělská –
zahrady ve volné krajině (ZK), která svými regulativy odpovídá předchozí ploše AZ, využívané
pro potřeby Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského. V námitce uváděné pěší
a účelové komunikace, vymezené platným ÚPnSÚ
Dobřichovice na pozemcích parc. č. 1812
a 1814/3, k. ú. Dobřichovice, jsou citované
v regulativech plochy ZK jako přípustné využití,
není proto důvod námitce vyhovět, využití dotčených pozemků se oproti ÚPnSÚ Dobřichovice
nezměnilo.
9. u pozemku parcelní číslo 2955/1, který je v části sousedící s pozemkem parcelní
9. Námitce se nevyhovuje.
číslo 2955/21 vymezen jako plocha pro bydlení (BD), konstatujeme, že tato plocha
Odůvodnění: Pravidla pro stanovení využití pologicky dotvářela a přirozeně doplňovala stávající bytovou zástavbu v tomto úzezemků v ÚPnSÚ Dobřichovice a v návrhu ÚP
mí. Pokud by měla být tato vymezená plocha bezdůvodně zrušena a vymezena
Dobřichovic jsou odlišná, a to zejména z důvodů
s využitím L (lesní pozemek), je potřeba brát v úvahu, že neomezené využívání
změny právního prostředí, ve kterém se nový ÚP
lesního pozemku v bezprostřední blízkosti bytové zástavby (těžba, výkon práva
Dobřichovic pořizuje, ale také zejména z důvodu
myslivosti, atd.) bude mít negativní vliv na stávající obyvatele v daném území.
změny mapového podkladu, kterým je v případě
Proto žádáme, aby část pozemku parcelní číslo 2955/1 zůstala i nadále vymezena
návrhu ÚP Dobřichovic digitální katastrální
jako plocha soustředěné bytové zástavby. Také podáváme námitku proti navrhovamapa v měřítku 1 : 1000 a pro stanovení využití
né změně využití části tohoto pozemku 2955/1 v k. ú. Dobřichovice, která obklopozemků je to zásadní podklad, který musí být repuje pozemky parc. č. 2955/13, 2955/12, 2955/10, 2955/16, 2955/17, 2955/15,
spektován. Hranice stabilizované plochy lesní –
2955/11, 2955/9, 2955/8, 2955/7 a 2955/14, kdy tato část zcela nedůvodně nemá
lesy (L-stav), tj. pozemku parc. č. 2955/1, k. ú.
být zařazena do plochy s využitím k rekreaci, ač tak využívány jsou a jedná se o staDobřichovice, určeného k plnění funkcí lesa, byla
bilizované území, kdy tato navrhovaná změna opět postrádá bližší odůvodnění;
vymezena dle mapy KN a v souladu s tím nebylo
převzato vymezení plochy soustředěné bytové zástavby (BD), ani plochy pobytové rekreace – individuální rekreace stabilizované (RI) z ÚPnSÚ
Dobřichovic na úkor lesního pozemku, jak je tomu i v případě staveb rodinné rekreace na lesních pozemcích parc. č. 2955/7, 2955/8, 2955/9,
2955/10, 2955/11, 2955/12, 2955/13, 2955/14,
2955/15, 2955/16, 2955/17, k. ú. Dobřichovice,
jejichž vlastníkem není podatel námitky, a kde je
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

prvotní rovněž stanovit využití dle údajů KN.
10. u pozemků parc. č. 3000/1, 3000/2, 3002, 3003, 3004, 3005 a 3006, v k. ú. a obci 10. Námitce se nevyhovuje.
Dobřichovice, nesouhlasíme se změnou využití těchto pozemků a žádáme, aby tyto
Odůvodnění: Po předchozím projednání návrhu
pozemky určené platným ÚP k bytové výstavbě (BV) i nadále zůstaly stavebními
ÚP Dobřichovic ve fázi SJ bylo na základě bodu
pozemky se stejným využitím, neboť toto vymezení je logické, v návaznosti na
SJ-V*2 Pokynů po SJ projektantem prověřeno
okolí a neshledáváme žádného veřejného zájmu na navrhované změně.
využití pozemků parc. č. 3000/1, 3000/2, 3002,
3003, 3004, 3005 a 3006, k. ú. Dobřichovice,
a jejich využití upraveno tak, že využití pozemků
parc. č. 3000/1 a 3006 bylo ponecháno jako plocha zemědělská – zahrady ve městě (ZM), pozemků parc. č. 3000/2, 3003 a 3005 změno z plochy
rekreace – chaty a zahrádky (CH) na plochu bydlení – usedlosti v krajině (UK), a pozemků parc.
č. 3002 a 3004 ponecháno jako plocha veřejných
prostranství – uliční prostranství (UP). Stanovený způsob využití dotčených pozemků dle návrhu
ÚP Dobřichovic tak odpovídá jejich charakteru
v urbanistické koncepci města.
Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Dále podáváme připomínku k navrhované změně týkající se pozemku parc. č. 148/1 Námitce se nevyhovuje.
v k. ú. Dobřichovice, který sice není ve vlastnictví Řádu, avšak o jeho vydání je ve- Odůvodnění: Na pozemku parc. č. 148/1, k. ú. Dobden soudní spor před Okresním soudem Praha-západ sp. zn. 6 C 377/2016. Konkrét- řichovice, jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny
ně nesouhlasíme s navrhovaným umístěním staveb VPS/D.26 Úprava ulice Za Par- dopravní stavby D26 „Úprava dopravního řešení
kem a parkoviště P5 a VPS/D.31 Dopravní napojení panelových domů parc. č. 148/3, ulice Za Parkem a parkoviště P5 a P6“, funkční
148/9, 148/17 a parkovací plochy k nim. Tento pozemek je historickým majetkem
skupiny D1 (komunikace zklidněné se smíšenou doŘádu, který s ním však dosud nemůže disponovat z důvodu majetkové křivdy spápravou), a D31 „Dopravní napojení panelových
chané zločinným komunistickým režimem. Z tohoto důvodu považujeme za nemrav- domů parc. č. 148/3, 148/9, 148/17 a parkovací
né měnit zásadním způsobem využití takovéhoto pozemku bez možnosti původního plochy u nich“, funkční skupiny D1 (komunikace
právoplatného vlastníka naložit s tímto pozemkem dle své vůle., ostatně je taková
zklidněné se smíšenou dopravou) a D2 (komunikace
změna i v rozporu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., dle kterého: …věc se
zklidněné nemotoristické), pro jejichž realizaci jsou
vydá oprávněné osobě ve stavu, v němž se nalézala ke dni doručení výzvy k jejímu
současně návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny VPS
vydání povinné osobě…
– Úprava ulice Za Parkem a parkoviště P5
S ohledem na výše uvedené trváme na stávajícím využití předmětných pozemků, kte- (VPS/D.26) a Dopravní napojení panelových domů
ré je historicky dané a v praxi zcela bezproblémové, logické a odpovídající právním parc. č. 148/3, 148/9, 148/17 a parkovací plochy
předpisům.
u nich (VPS/D.31), pro které lze uplatnit předkupníDovolujeme si Vás upozornit, že v případě provedení navrhovaných změn v ÚP měs- ho práva. Vymezení těchto dopravních staveb je
ta Dobřichovice, které změní způsob využití pozemků, které nabyl Řád restitucí na
v nezbytném rozsahu nutné k zajištění dopravní obzákladě zák. č. 428/2012 Sb., v platném znění, či na nich umístí VPS, budeme poža- sluhy, tj. příjezdu a parkování, bytových domů na
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dovat odpovídající finanční náhrady za toto znehodnocení. K závěru, že již na
základě přímé aplikace čl. 11, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, za přiměřeného užití § 102 stavebního zákona, mohou být požadovány a poskytovány náhrady,
dospěl ve své rozhodovací praxi již dříve jak Ústavní soud (srv. Pl. ÚS 34/97), tak
i Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud (srov. např. 2 Ao 4/2008, 1 Ao 1/2009, 28
Cdo 4211/2010). Nejvyšší soud ve svém recentním rozhodnutí 22 Cdo 1425/2014 ze
dne 26. dubna 2016 dokonce přiznal nárok na náhradu za omezení vlastnického spočívající v nejistotě vlastníka vyvolané vymezením VPS na jeho pozemku, k jejíž realizaci po řadu let nedošlo. Ve věci náhrad za újmu vyvolanou změnou ÚP Nejvyšší
soud dokonce ve svém rozhodnutí 25 Cdo 3444/2013 judikoval, že v určitých případech se lze domáhat náhrady takovéto újmy i dle zákona č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Pro úplnost dodáváme, že Řádu nemůže jít k tíži případné dlouhodobé nevyužívání
těchto pozemků k účelu, který předpokládá platný ÚP, protože až před nedávnem došlo k nápravě majetkových křivd z období komunismu, které zákonodárce, i přes několik upozornění ze strany Ústavního soudu, že jeho dlouhodobá nečinnost v této věci je protiústavní, dořešil po více než 25-ti letech. O vydání některých pozemků na
území města Dobřichovice, které historicky patřily do majetku Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, se soudní spory stále ještě vedou.
Přílohy: vymezení dotčeného území dle dílčích námitek

39

Radka Alexy,
Jabloňová 945, 252 29 Dobřichovice

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
pozemcích parc. č. 148/3, 148/9, 148/17 a 150, k. ú.
Dobřichovice, a objektů pro bydlení na pozemcích
parc. č. 148/23, 153 a 154, a to v souladu s § 170
stavebním zákonem a předpisy souvisejícími.

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: 1876/12, 1876/23, 1876/35, 1876/24, 1326/2, 1876/25, 1876/32
pod čj. 1517/2020/ST
LV 1508, LV 2254, LV 1497, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: VO3 – východní zóna
Text námitek a jejich odůvodnění:
1. Námitce se nevyhovuje.
1. Změna zařazení východní zóny (ulic Topolová a Jabloňová) z VO3 do kategorie
B3. Přesná specifikace dotčení vyplývá z odůvodnění.
Odůvodnění: Území tzv. „východní zóny“, lokaliOdůvodnění:
zované podatelem námitky v rozsahu zástavby koZóna VO3 – hlavní využití má být výroba a obchod s bydlením. Tento popis neodlem ulic Topolová a Jabloňová, je v platném
povídá současnému stavu využití plochy. Nachází se zde 12 RD a 3 nezastavěné
ÚPnSÚ Dobřichovic vymezeno již od jeho schvápozemky. Výrobní provozovny se zde vůbec nevyskytují a ani parcelace pozemků
lení v roce 1996 jako funkční plocha pracovních
neodpovídá min. velikosti 1000 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou zástavaktivit (PA) s možností bytů pro uživatele nebo
bu a díky tomu se její charakter minimálně v nejbližších 20 a více letech nebude
správce areálu, ale nepřípustnými stavbami RD.
měnit, není její zařazení VO3 opodstatněná.
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou
U příležitosti tvorby nového ÚP proto žádáme o napravení neodůvodněného
návrhem ÚP Dobřichovic, ale i platným ÚPnSÚ
zařazení do VO3 a převedení do B3, podobně jako je tomu u ploch nad RandoDobřichovice, je ulicí Randova ohraničeno území
vou ulicí.
určené pro obytnou zástavbu a území za touto
Regulativ VO3 pak zůstane pouze na pravé straně ulice 5. května, obě zóny
ulicí, směrem na jihovýchod k ČOV, je určeno
jsou od sebe dostatečně odděleny dvouproudou ulicí a zelení.
pro plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
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Důsledkem dosavadního stavu je i negativní ovlivnění současné úrovně bydlení
obyvatel v této lokalitě.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

s bydlením (VO3). Bydlení je v této ploše podmíněně přípustné ve formě bytů, např. pro správce,
zaměstnance, ovšem nikoliv ve formě bytů v samostatných stavbách pro bydlení jako jsou RD,
řadové RD a bytové domy, které jsou v ploše VO3
nepřípustné, ale bydlení pro uživatele nebo
správce je součástí staveb pro výrobu a obchod.
Nahrazení plochy VO3 plochou bydlení – zahradní čtvrť (B3) by znamenalo neodůvodněný
nekoncepční zásah do urbanistické struktury
obytný ploch města. Na stávající stavby pro bydlení se podmínky plochy VO3 nevztahují a platí
nadále podmínky, za kterých byly zkolaudovány.
Změny těchto staveb a jejich zastavěných stavebních pozemků však mohou být omezeny na základě nových limitujících podmínek v území.
2. V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné území za ČOV, 2. Námitka vzata na vědomí.
tzn. změna hranic ulice Randová na ulici 5. května. – vyjmutím tohoto území
Odůvodnění: V rámci územní rezervy R1, vymez protipovodňové ochrany jsou případnou povodní ohroženy naše životy, zdraví
zené návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku sila majetek. Dále není žádný objektivní důvod k takovémuto nehoráznému znevýnice III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového
hodnění obyvatel v dané lokalitě oproti ostatním obyvatelům obce.
křížení železniční tratě a napojení lokality V LuOdůvodnění:
hu, je stanoveno kapitolou J „VYMEZENÍ
PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
V rámci rezervy R1 požadujeme řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné
území za, resp. před ČOV (Topolová a Randova ulice). Jde o východní lokalitu zaA STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, řestavěného území, kde jsou pouze RD, i když platí regulativ VO3. Nelogicky je
navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je i v zájmu obce, aby i tato
šit protipovodňová opatření pro zastavěné území,
zastavitelné plochy a novou plochu pro výrobu za
lokalita byla také chráněna (viz odstavec níže). Navrhujeme protipovodňovou
ČOV Dobřichovice. Ze znění námitky je zřejmé,
hráz posunout do ulice 5. května, kde končí výstavba domů rodinného typu
že nebylo reagováno na návrh ÚP Dobřichovic
(viz předchozí připomínka).
předložený k VP, a proto byla vzata na vědomí.
Dále lze konstatovat, že navržené řešení sníží i počet trvale hlášených osob
v obci, které budou poškozeny případnou povodní a obci se tím pádem sníží
o poměrně velkou část náklady spojené se záchrannými pracemi a hlavně
s následnými náklady v souvislosti s nouzovým přežitím obyvatelstva jako zásobování pitnou vodou, dekontaminace podzemních vod a půdy, náklady na
obnovu komunikací atd.
3. Námitce se nevyhovuje.
3. Neurčit k zástavbě pozemek 1876/10 a ponechat jej jako zelenou plochu.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1876/10, k. ú.
Odůvodnění:
Jedná se o klidovou zónu na konci Dobřichovic, slouží původně jako přirozená
Dobřichovice, který není ve vlastnictví podatele
retenční nádrž a do budoucna by bylo vhodné využití jako park nebo pás zeleně.
námitky, je určen k zastavění již od schválení
ÚPnSÚ Dobřichovice v roce 1996, tj. od stejné
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

doby, kdy byly určeny k zastavění i pozemky parc.
č. 1876/12, 1876/23, 1876/35, 1876/24, 1326/2,
1876/25, 1876/32, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky. Z pohledu rovnosti práv
v území je proto nepřípustné, aby jiným vlastníkům mělo být odňato něco, co sám podatel námitky využil. Zařazení pozemku parc. č. 1876/10
do plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
s bydlením (VO3) dle návrhu ÚP Dobřichovic je
v souladu s platným ÚPnSÚ Dobřichovice a jeho
vyjmutí z možnosti zástavby je v rozporu se Zadáním.
4. Posunutí silnice za Východní zónou dále od RD – zatížení obyvatel ul. Topolová
4. Námitce se nevyhovuje.
zvýšeným hlukem a prašností z dopravy. Dále jsou ohroženy zdroje pitné vody.
Odůvodnění: Z námitky není zřejmé, jakou navrOdůvodnění:
hovanou silnici za Východní zónou její podatel
Navrhovaná silnice za Východní zónou (prodloužení silnice z Pražské ulice okolo
požaduje posunout dále od obytné zástavby RD,
Výzkumného ústavu je umístěna prakticky za zahradami RD. Považujeme za
pokud tím myslí územní rezervu R1, vymezenou
vhodné odklonit silnici dále od zástavby tak, aby nebyla narušena kvalita bydlení,
návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice
zejména s ohledem na předpokládanou hlučnost vlivem provozu, případně doplněIII/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového kříní o protihlukovou stěnu nebo realizovat mezi silnici a zahrady zemní val osázený
žení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
zelení, který by eliminoval negativní vliv dopravní obslužnosti.
pak se nejedná o návrh silnice, ale o plochu
územní rezervy pro silnici III/11510, pro níž jsou
stanoveny podmínky budoucího využití v kapitole
J „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic.
5. Nerozšiřovat Jabloňovou ulici – zatížení obyvatel této ulice zvýšenou dopravou.
5. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Odůvodnění: Posouzení koncepce veřejné doRozšíření není účelné ani nutné, jedná se o klidovou zónu RD, dopravní obslužnost
pravní infrastruktury a návrh dopravní stavby D7
do výrobní zóny je vedena ulicí Randovou a ul. 5. května a je plně dostačující.
„Rozšíření místní obslužné komunikace Jabloňová – v lokalitě Dlouhý díl“ vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic je v souladu se Zadáním a z hlediska urbanistické koncepce, stanovené platným
ÚPnSÚ Dobřichovice a převzaté do návrhu ÚP
Dobřichovic, se nejedná o „klidovou zónu RD“,
ale o plochu výrobní smíšenou, ve které může
samozřejmě k nárůstu dopravy dojít.
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

40

údaje o podateli námitky
Ing. Lubomír Bartoušek,
Březová 202, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.
ze dne 9. 9. 2020;
zapsáno dne 9. 9. 2020
pod čj. 1439/2020/ST

úplné znění nebo významná část námitky
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP
Pozemek dotčený námitkou: 636, LV 274
Vymezení území dotčeného námitkou: Sousedící území, ulice Pražská
Text námitky:
Nesouhlasím s návrhem ÚP z několika hledisek především z pohledu na charakter
obce s převažujícím rodinným typem bydlení a z pohledu kvality života, zdraví
i soukromí. Podrobnosti připojuji v příloze č. 1.
Příloha č. 1
1. nesouhlasím s návrhem, který připravuje podmínky pro snadnější pronikání a míšení předem nejasně určených staveb občanského vybavení do prostředí rodinného
života a bydlení v Dobřichovicích sledujícího především klid a odpočinek v co
nejzdravějším prostředí
2. nesouhlasím s rozsahem záměru uvedeného v návrhu ÚP na značné území města
a exponované lokality
3. nesouhlasím s tím, že město neupřednostňuje řešení dnes již velmi vypjaté dopravní situace a s tím souvisejících dopadů na životní prostřední
4. mám pochybnosti, zda uvedený záměr v této podobě podporuje většina občanů
města
5. postrádám také alespoň globální rozvahy o zajištění dostupnosti a kapacity inženýrských sítí pro zmiňované záměry, které by v místech aktuálně nedostupných sítí
bylo potřeba dobudovat z prostředků města
6. nesouhlasím s řešeními citelně navyšujícími počty obyvatel (možné nárůsty vlivem návrhu ÚP) ve městě kvůli důsledku takových rozhodnutí (nárůst dopravy).
7. postrádám informace o skutečných potřebách a požadavcích většiny obyvatel města k otázkám vzdělávání, sociálních služeb (např. domov seniorů jen pro obec,
bydlení matek samoživitelek apod.), zdravotních služeb a dalších stejně, jako rozumné a průchozí návrhy jejich umístění a realizace. Prostě řešení, která lze zařadit
pod pojem místní veřejný zájem.
Odůvodnění uplatněné námitky: Odůvodnění v příloze č. 2.
Příloha č. 2
1. Obávám se, že navrhovaný způsob promísení občanské vybavenosti do prostředí
stávající zástavby s charakterem rodinného bydlení vyvolá konflikty a podle mého
názoru znevýhodňuje postavení či práva dotčených obyvatel. Způsob takového
včleňování se mi jeví poněkud násilný a myslím, že nemá podporu většiny obyvatel obce.
2. Myslím, že řada zmiňovaných příkladů občanského vybavení by mohla být umístěna v okrajových částech města nebo na pozemcích dosud nevyužitých a náležejících městu. Samozřejmě, pokud takové má.
3. Co se týká dopravní situace, žádám vedení města o přednostní řešení otázek dopravy v Dobřichovicích nejen z hlediska bezpečnosti ale i možného zvýšení kvality
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podatel námitky, podílový vlastník
pozemků parc. č. 635/1 a 636 s objektem k bydlení
čp. 202, k. ú. Dobřichovice, nesouhlasí s návrhem
ÚP Dobřichovic, protože podle jeho názoru nepodporuje charakter města s převažujícím rodinným
bydlením při zajištění kvality života, zdraví a soukromí. To je subjektivní názor podatele na projednávaný návrh ÚP Dobřichovic, jehož pořizování
probíhá do chvíle, kdy o jeho vydání bude rozhodovat Zastupitelstvo města Dobřichovice, které je 15ti
členné, a jeho názor by měl být považován za objektivní, protože se jedná o volený orgán města, který
zastupuje všechny jeho obyvatele. Obsahem návrhu
ÚP Dobřichovic musí být zajištění podmínek
a předpokladů pro splnění všech cílů a úkolů územního plánování uvedených v § 18 a 19 stavebního
zákona, které odpovídají charakteru této ÚPD, a ty
nejsou dány jenom charakterem zástavby a kvalitou
života, zdraví a soukromí, ale spektrum problematiky k řešení je daleko širší. Pořizovaný ÚP Dobřichovic by měl být výsledkem konsenzu splnění všech
relevantních zájmů v území města Dobřichovice,
který bude potvrzen a deklarován tím, že návrh ÚP
Dobřichovic bude vydán Zastupitelstvem města
Dobřichovice.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

prostředí z hlediska zdravotního (hluk, zplodiny). Ulice Pražská, Palackého a Tyršova jsou přetížené a jakákoliv úprava šířky vozovky neřeší tuto situaci stejně tak,
jako ve své době tolik prosazovaný most místního významu. Situaci navíc komplikuje křížení s železnicí. Po optimalizaci tratě se situace ještě více zhorší vyšší hustotou vlakových spojů. Např. dne 2. 9. 2020 v ranní špičce dosahovala fronta aut
od závor u mostu až k restauraci Stará Bárka. Navyšování bydlení (řádově ve stovkách lidí) ale potažmo i jejich automobilů právě tak i navyšování lidí v důsledku
prosazování návrhu ÚP povede k dalšímu zvýšení dopravních problémů. Pokud
podobné úvahy vedou i okolní obce, může se stát, že Dobřichovicemi budou brzy
projíždět třeba i stovky aut navíc. Ulice Pražská má až 9500 průjezdů za den (momentálně méně vlivem situace v Radotíně). Cílem by mělo být řešení, kdy se
vnitřní provoz města vyvede na sběrnou společnou komunikaci se sousedními obcemi a napojí se na obchvat Prahy či Strakonickou. Zkrátka upřednostnit rozumné
a hlavně perspektivní rozhodování včetně jistých omezení a věnovat více kvalitě
života, pro které má obec svými zahradami předpoklady před byznysem investičních skupin.
Přílohy: Přílohy č. 1 a 2 dle textu
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Ing. Zdeněk Baumgartner,
K Tenisu 126, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Všechny plochy, u nichž je stanoveno propod čj. 1590/2020/ST
cento zahrady.
Text připomínky:
V textové části návrhu ÚP pod body 1.2.15 a v části F.2. je definován prostorový regulativ stanovující minimální procento zahrady neboli minimální plochu stavebního
pozemku – „který musí být pokryt nezpevněnými vrstvami pro růst vegetace“. Takováto definice by mohla umožňovat různý výklad co to je „vrstva pro růst vegetace“
(např. zatravňovací tvárnice umožňují na určité části plochy růst trávy, ale zároveň
vytvářejí zpevněnou plochu – velmi používané tvárnice BEST VEGA umožňují růst
trávy na 37 % plochy, ale 63 % plochy je beton).
Pokus o přesnější definici: „…který musí být pokryt nezpevněnými vrstvami zeminy,
umožňujícími růst jakékoliv vegetace.“.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Text prostorového regulativu „2. Procento zahrady“ kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovice bude
zpřesněno dle znění námitky – viz Pokyny (bod
VP*6).
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Halina Kaslová Bechyňová,
V Luhu 492, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: 2063, 2064; LV 485, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1538/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: viz příloha
Text námitky:
Jako vlastník shora uvedených pozemků (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic. Dotčené pozemky jsou v návrhu ÚP zahrnuty do
plochy B8 PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ A CHATY V LUHU, vyznačené ve
výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“, v lokalitě V Luhu (viz příloha, výřez hlavního výkresu návrhu ÚP), ve které jsou kromě ploch B8 vymezeny také plochy B4. Práva

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – domy v Luhu (B4), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1, B2, B3, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
podmíněně přípustného využití se stanovením pod-
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
k pozemkům v mém vlastnictví jsou dotčena návrhem ÚP z důvodů uvedených níže.
NESOUHLASÍM s tím, že návrh ÚP
a) stanovuje v lokalitě v plochách B4 přípustné využití „Školství, kulturní zařízení,
církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště. Veřejné stravování.“, čímž umožňuje nahradit
kteroukoliv stávající stavbu hlavního využití bydlení v RD stavbami občanského
vybavení uvedeného využití, s významně vyššími nároky na veřejnou infrastrukturu a vlivy na okolí než má stávající zástavba RD. Nesouhlasím dále s tím, že dle
výroku návrhu ÚP str. 19, u staveb občanského vybavení, které by bylo možné do
obytné zástavby umístit (kostela, školní budovy, divadla a objektu správy obce)
by neměly být prostorové regulativy respektovány;
b) stanovuje „rozprostření občanského vybavení“ (viz text výroku návrhu ÚP, bod
D.3 Občanské vybavení, str. 15), z čehož vyplývá, že uvedené stavby občanského
vybavení mohou být v ploše B4 v lokalitě V Luhu na pozemcích dosavadních RD
umístěny místo nich jako stavby hlavní, s jinými podmínkami pro jejich umístění
než platí pro RD, s vyššími nároky na dopravu (zásobování, zákazníci/uživatelé
staveb občanského vybavení);
c) nerespektuje účel a charakter stávající obytné zástavby V Luhu, která vznikla a je
využívána pro bydlení, nikoliv jako smíšená zástavba. Tomu odpovídají stavby RD
a využití jejich pozemků, které nejsou uzpůsobeny sousedství se stavbami občanského vybavení, jejich provozem a s tím spojeným vlivem na nejen bezprostřední
okolí, ale i na stavby RD v ploše B8, ve které leží pozemky v mém vlastnictví.
POŽADUJI,
aby v regulativu plochy B4 bylo přípustné využití stanoveno stejné jako v ploše B8.
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ B4 nechrání kvalitu obytného prostředí lokality V Luhu a v
rozporu s požadavkem ochrany hodnot území umožňuje nezdůvodněně její přestavbu
na lokalitu se smíšenými využitím. Regulativ B4 zcela ignoruje charakter oblasti daný záplavovým územím a s omezenou obtížnou dopravní obslužností. Přitom se jedná o lokalitu v záplavovém území, ve které např. umístění domu s pečovatelskou
službou znamená povinnost zajistit pro jeho obyvatele náhradní bydlení. Umístění
stavby domu s pečovatelskou službou nebude přínosem pro obyvatele v oblasti
V Luhu. Její stavba by znamenala nezvratné poškození záplavového území a jeho retenční a vsakovací schopnosti. Zastavěná oblast mezi ul. Všenorskou, žel. tratí, závorami a pěší cestou od podchodu je odvodněna přes pozemek p. č. 2002 do odvodňovacího kanálu, na pozemek též ústí čerpadla z podchodu pod žel. tratí. Oblast
s regulativem B8 je přístupná z ul. Všenorská, ale pozemky jsou pod úrovní Všenorské ulice o 80 cm až 1 m níže než pozemek p. č. 2002 s regulativem B4. Tím se pro
obyvatele v Luhu s regulativem B8 zhorší kvalita bydlení a znehodnocuje jejich majetek. Dopravní dostupnost je z Tyršovy ul. do ul. Všenorské jen přes žel. přejezd.
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
mínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
Urbanistická koncepce lokality V Luhu je určena již
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a byla v podstatě do
návrhu ÚP Dobřichovic převzata, a tak členění lokality V Luhu na plochu bydlení – domy V Luhu
(B4) a plochu bydlení – bydlení a chaty V Luhu
(B8), odpovídá v zásadě plochám s funkčním využitím plochy individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexy 3 a 4 (BC3 a BC4) a plochy pobytové
rekreace – individuální rekreace stabilizovaná (RI)
platného ÚPnSÚ Dobřichovice. Nelze proto vyhovět požadavku podatele námitky, aby u regulativu
plochy B4 bylo přípustné využití stanoveno stejné
jako u plochy B8. Nic takového nebylo požadováno
Zadáním, a nemá to ani oporu v genezi regulace lokality V Luhu, která je stanovena platným ÚPnSÚ
Dobřichovice již od roku 1996, došlo by tím k nepředvídatelnému narušení urbanistické koncepce
a ustálených vztahů v území.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Zde je problémová dopravní situace pro automobily, chodce a místní cyklisty, dopravní problémy ÚP neřeší. V současné době v oblasti s regulativem B8 vzniklo parkoviště cateringové společnosti. Optimalizace trati zhorší průjezdnost přes železniční
přejezd.
Návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního úřadu podle ÚP bude
nepředvídatelné a neumožní vlastníkům stávajících staveb ve správních řízeních
účinně chránit jejich vlastnictví před změnami území s negativními dopady na jejich
vlastnictví.
Příloha: dle textu
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Tereza Beránková,
Topolová 954, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: 1876/28, 1876/267; LV 1589, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1505/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: VO3 východní zóna
Text námitek:
1. Změna zařazení východní zóny (ulic Topolová a Jabloňová) z VO3 do kategorie
B3. Přesná specifikace dotčení vyplývá z odůvodnění.

16 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Ve vlastnictví podatele námitky nejsou dle údajů
KN pozemky parc. č. 1876/28, 1876/267, k. ú. Dobřichovice.
1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území tzv. „východní zóny“, lokalizované podatelem námitky v rozsahu zástavby kolem ulic Topolová a Jabloňová, je v platném
ÚPnSÚ Dobřichovic vymezeno již od jeho schválení v roce 1996 jako funkční plocha pracovních
aktivit (PA) s možností bytů pro uživatele nebo
správce areálu, ale nepřípustnými stavbami RD.
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou
návrhem ÚP Dobřichovic, ale i platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, je ulicí Randova ohraničeno území
určené pro obytnou zástavbu a území za touto
ulicí, směrem na jihovýchod k ČOV, je určeno
pro plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
s bydlením (VO3). Bydlení je v této ploše podmíněně přípustné ve formě bytů, např. pro správce,
zaměstnance, ovšem nikoliv ve formě bytů v samostatných stavbách pro bydlení jako jsou RD,
řadové RD a bytové domy, které jsou v ploše VO3
nepřípustné, ale bydlení pro uživatele nebo
správce je součástí staveb pro výrobu a obchod.
Nahrazení plochy VO3 plochou bydlení – zahradní čtvrť (B3) by znamenalo neodůvodněný
nekoncepční zásah do urbanistické struktury
obytný ploch města. Na stávající stavby pro bydlení se podmínky plochy VO3 nevztahují a platí
nadále podmínky, za kterých byly zkolaudovány.
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2. V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné území za ČOV,
tzn. změna hranic ulice Randová na ulici 5. května. – vyjmutím tohoto území
z protipovodňové ochrany jsou případnou povodní ohroženy naše životy, zdraví
a majetek. Dále není žádný objektivní důvod k takovémuto nehoráznému znevýhodnění obyvatel v dané lokalitě oproti ostatním obyvatelům obce.

3. Neurčit k zástavbě pozemek 1876/10 a ponechat jej jako zelenou plochu.

4. Posunutí silnice za Východní zónou dále od RD – zatížení obyvatel ul. Topolová
zvýšeným hlukem a prašností z dopravy. Dále jsou ohroženy zdroje pitné vody.

17 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
Změny těchto staveb a jejich zastavěných stavebních pozemků však mohou být omezeny na základě nových limitujících podmínek v území.
2. Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: V rámci územní rezervy R1, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového
křížení železniční tratě a napojení lokality V Luhu, je stanoveno kapitolou J „VYMEZENÍ
PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, řešit protipovodňová opatření pro zastavěné území,
zastavitelné plochy a novou plochu pro výrobu za
ČOV Dobřichovice. Ze znění námitky je zřejmé,
že nebylo reagováno na návrh ÚP Dobřichovic
předložený k VP, a proto byla vzata na vědomí.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1876/10, k. ú.
Dobřichovice, který není ve vlastnictví podatele
námitky, je určen k zastavění již od schválení
ÚPnSÚ Dobřichovice v roce 1996, tj. od stejné
doby, kdy byly určeny k zastavění i pozemky
parc. č. 1876/28 a 1876/267, k. ú. Dobřichovice,
ve vlastnictví podatele námitky. Z pohledu rovnosti práv v území je proto nepřípustné, aby jiným vlastníkům mělo být odňato něco, co sám
podatel námitky využil. Zařazení pozemku parc.
č. 1876/10 do plochy smíšené výrobní – výroba
a obchod s bydlením (VO3) dle návrhu ÚP Dobřichovic je v souladu s platným ÚPnSÚ Dobřichovice a jeho vyjmutí z možnosti zástavby je
v rozporu se Zadáním.
4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Z námitky není zřejmé, jakou navrhovanou silnici za Východní zónou její podatel požaduje posunout dále od obytné zástavby RD, pokud tím myslí územní rezervu R1, vymezenou návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice
III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového kří-

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

5. Nerozšiřovat Jabloňovou ulici – zatížení obyvatel této ulice zvýšenou dopravou.
Odůvodnění uplatněné námitky:
viz Samostatná příloha.
Přílohy: bez příloh (příloha nebyla k námitce přiložena)

44

Marcel Brož,
Hálkova 339, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků = území dotčené námitkou: parc. č. 250, 251 a 252, k. ú. Dobřipod čj. 1642/2020/ST
chovice
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Jako vlastník shora uvedených pozemků (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP:
• zahrnuje dotčené pozemky do plochy OU – obchodní ulice, protože její regulativy
neodpovídají charakteru pozemku a stavby RD ani charakteru okolní homogenní
zástavby RD na sousedních pozemcích, která je dle platného územního plánu Dobřichovic součástí plochy individuální bytová zástavba, čisté bydlení;
• nestanovuje podmínky s ohledem na stávající charakter a hodnoty obytného území
(úkol územního plánování dle stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. e); a nestanovuje podmínky zachování a rozvoj kvalitního bydlení (úkol územního plánování dle
stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. i);

18 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
žení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
pak se nejedná o návrh silnice, ale o plochu
územní rezervy pro silnici III/11510, pro níž jsou
stanoveny podmínky budoucího využití v kapitole
J „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic.
5. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Posouzení koncepce veřejné dopravní infrastruktury a návrh dopravní stavby D7
„Rozšíření místní obslužné komunikace Jabloňová – v lokalitě Dlouhý díl“ vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic je v souladu se Zadáním a z hlediska urbanistické koncepce, stanovené platným
ÚPnSÚ Dobřichovice a převzaté do návrhu ÚP
Dobřichovic, se nejedná o „klidovou zónu RD“,
ale o plochu výrobní smíšenou, ve které může
samozřejmě k nárůstu dopravy dojít.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 250, 251 a 252, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, plocha individuální bytové zástavby (čisté
bydlení) s indexem 3 (BC3), kterou představuje
v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – kompaktní zástavba (B5), o přidanou hodnotu a umožnit
reagovat podateli námitky na situování dotčených
pozemků do městské třídy proti stávající čerpací
stanici PHM. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města ze západní strany od Letů.
Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města
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Leopoldina Caldová,
Tyršova 89, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

• nenavrhuje potřebné změny v území, které by ve veřejném zájmu ochrany veřejného zdraví účinně řešili trvale se zvyšující negativní vlivy dopravy v ul. Pražská (trvalý nárůst intenzity dopravy.)
Odůvodnění námitky:
Pozemek sousedí s kapacitní komunikací II. třídy s velkým provozem, který se neustále zvyšuje a má negativní vlivy na okolní zástavbu, na bezpečný pohyb chodců
i cyklistů. Tyto problémy návrh ÚP neřeší, řešením není ani navrhované vymezení
plochy OU na pozemcích zástavby RD.
Do podmínek pro kvalitní bydlení v RD jsem investoval nemalé prostředky a není
zřejmý veřejný zájem, který by měl tyto podmínky dále zhoršovat a vynaložené prostředky zmařit tím, že by došlo k přestavbě RD v mém sousedství na zařízení občanského vybavení, uvedená v hlavním využití plochy OU, s využitím motivovaným
ziskem z provozování stavby občanského vybavení.
Dobřichovice v současnosti disponují pozemkem vedle nové základní školy, vhodným pro případnou potřebnou občanskou vybavenost, proto není důvod občanskou
vybavenost směřovat do stávající zástavby RD. Na tomto pozemku je v návrhu nového ÚP navržen druhý park v těsném sousedství stávajícího parku. Potřeba druhého
parku v Dobřichovicích, které jsou plné zeleně, je přinejmenším diskutabilní.

a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc.
č. 250, 251 a 252 jako plochy OU podatele námitky
v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B5 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce
města Dobřichovice.

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2719, 2720 a 2721; LV 64, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1525/2020/ST
Území dotčené námitkou: parc. č. 2720
Text námitky:
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které sníží provoz na
silnicích v obci, který je neúnosný pro
– obyvatelé bydlící kolem těchto silnic
– pro chodce a místní cyklisty, kteří musí tyto silnice využívat a jsou pro ně nebezpečné
Problematika úzkých vozovek a chybějících chodníků je v celé délce jednotlivých
ulic.
Ulice U Rokle je vedena v ÚP, jako místní obslužná komunikace páteřní (šíře 4 m)
– slouží jako dvousměrná bez chodníku,
– nemá parametry dvousměrné ulice (šíře 8 m).
– chybí rozhledové parametry u křížení ulic (Tyršova ulice – problémová dopravní
situace)
Odůvodnění:
– Nedostatečná šířka
– Nepřehledné a složité vyhýbání se aut, které závisí na využití soukromých pozemků.
– Cesta má výrazný sklon a v zimě vznikají nebezpečné situace.
– Po silnici chodí často maminky s kočárkem, které nemohou využít schodů, které
vedou podle rokle.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic.
Námitka svým obsahem směřuje mimo podrobnost
návrhu ÚP Dobřichovic, který se zpracovává v měřítku 1 : 5000, tj. 1 mm změřený na mapě je 5 m ve
skutečnosti, a proto se nemůže v jednotlivých detailech zabývat dopravními závadami na pozemních
komunikacích ve městě či jejich technickým řešením, k tomu účelu slouží následná řízení a podrobnější dokumentace.

19 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020
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Petr Cibulka,
Kodaňská 651/22, 101 00 Praha 10

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Dotčené pozemky: parc. č. 2292, 2293 a 2294; LV 739, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1524/2020/ST
Území dotčeného námitkou: viz příloha
TEXT NÁMITKY
Jako vlastník shora uvedených pozemků o celkové výměře 3241 m2 (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic. Dotčené pozemky
jsou v návrhu ÚP zahrnuty do plochy B1, vyznačené ve výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“, B1 – PLOCHY BYDLENÍ – VILY NA VELKÝCH POZEMCÍCH. Navrženou regulací i jejich textovou formulací jsou bezdůvodně, diskriminačním způsobem
a bez opory ve veřejných zájmech omezována vlastnická práva v nakládání s dotčenými pozemky a stavbami na nich umístěnými.
NESOUHLASÍM s tím, že:
a) dotčené pozemky jsou zahrnuty do plochy B1, vymezené ulicemi Na Plzeňce,
Tyršova a hranicemi obce, tvořené stávající zástavbou a zastavitelnou plochou
Z05, protože navrhované regulativy plochy B1 zcela pomíjí a neodpovídají reálným podmínkám území a charakteru stávající zástavby;
b) v ploše vymezené ulicemi Na Plzeňce, Tyršova a hranicemi obce není stanovena
maximální výška stavby; nejsou zřejmé žádné rozumné důvody umožnit v ploše
dotčené námitkou a zejména pak v zastavitelné ploše Z05 ničím neomezenou výšku staveb, navíc v souvislostech se zcela neurčitou podmínku nepoškození obrazu
města (viz str. 19 výroku návrhu ÚP);
c) regulativ 1.2.20 Maximální výška stavby1) je zmatečný, protože ne všechny stavby se zakládají na základovou desku, některé se zakládají na základové pasy,
krom toho stavba podsklepená bude mít základovou desku pod zemí, na úrovni
podzemního podlaží, takže se jedná v případě staveb s podzemním podlažím o absurdní požadavek;
1) V návrhu ÚP je na str. 8 uvedeno „1.2.20 Maximální výškou stavby se rozumí vzdálenost měřená svisle od horní hrany základové desky po úroveň nejvyššího hřebene střechy nebo po atiku, podrobněji viz část F. Využiti ploch.“.
d) v ploše vymezeně ulicemi Na Plzeňce, Tyršova a hranicemi obce jsou zjevně diskriminačně stanoveny různé minimální velikost pozemků:
– 2000 m2 pro zastavěné území v ploše B1,
– 1500 m2 pro zastavitelnou plochu Z05;
e) hlavní využití v ploše B1 se nevztahuje na zastavitelnou plochu Z05, na str. 26
výroku návrhu ÚP totiž uvedeno:
PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Hlavni využiti
Bydlení v rodinných domech.
(Nevztahuje se na zastavitelnou plochu ZO5)
Z tohoto textu je tedy zřejmé, že na zastavitelné ploše Z05 mohou být pouze stav-

20 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Práva nakládat s pozemky parc.
č. 2292, 2293 a 2294, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky (dále jen „dotčené pozemky“), nejsou návrhem ÚP Dobřichovic bezdůvodně,
diskriminačně a bez veřejného zájmu omezována
nad míru obvyklou, protože již přítomnost stavebního zákona a jeho zákonných nástrojů, omezuje
všechny vlastníky pozemků, kteří si s nimi nemůžou
nakládat bez omezení, jak se jim zlíbí. Regulace využití dotčených pozemků, které jsou začleněny do
zastavěného území stabilizované plochy bydlení –
vily na velkých pozemcích (B1-stav), je v kontextu
se skutečným využitím sousedních pozemků a charakterem zástavby v lokalitě. Zcela jistě měl podatel
uplatnit připomínku již v předchozím projednávání
návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016, ve fázi tzv. společného jednání, kdy byl zveřejněn od 3. 5. 2016 do
16. 6. 2016 a bylo k němu možné uplatňovat připomínky. Stav se oproti návrhu ÚP Dobřichovic
z 06/2020 pro VP nezměnil. V regulativech plochy
bydlení – vily na velkých pozemcích (B1) není stanovena maximální výška stavby, ale k regulaci výšky zástavby byla jako podmínka prostorového uspořádání zvolena „regulovaná výška stavby“, nelze to
proto chápat, jako podatel námitky, že výška staveb
není ničím omezena, omezena je. V případě, že se
regulace výšky staveb ukáže v praxi jako problematická, bude nejspíše revidováno, na základě zprávy
o uplatňování ÚP Dobřichovic, zpracované pořizovatelem podle § 55 odst. 1 stavebního zákona
a předložené Zastupitelstvu města Dobřichovice ke
schválení. V případě regulativu „minimální velikost
pozemku“ podmínek prostorového uspořádání stanovených textovou částí návrhu ÚP Dobřichovice,
nelze považovat za diskriminační, když jsou na různých místech s využitím v ploše bydlení – vily na
velkých pozemcích (B1), stanoveny odlišné minimální velikosti pozemků, spíše by bylo zvláštní,
kdyby byla stanovena pro území města pouze jedna
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úplné znění nebo významná část námitky
by občanského vybavení, pro účely uvedené v přípustném využití B1, ne však
stavby RD, s čímž rovněž nesouhlasím. Uvedené znění regulativu B1 tak ve skutečnosti definuje využití plochy Z05 jako plochy občanského vybavení2), v rozporu s tím, že je v návrhu ÚP označována jako plocha bydlení B1.
2) Viz vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 6.
f) v sousedství dosavadní plochy bydlení má být ve skutečnosti vymezena zastavitelná plocha Z05 určená pro občanské vybavení; dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice jsou dotčené pozemky součástí plochy BC1, plochy individuální bytové zástavby – čisté bydlení. Návrhem ÚP je vytvářena kolize zájmů uživatelů staveb
pro bydlení se zájmen na nerušeném obytném prostředí, se zájmy investorů a provozovatelů staveb občanského vybavení se zájmem na dosažení zisku z jejich
provozování;
g) regulativ „minimální velikost pozemku je definována zmatečně“ (str. 18 výroku
návrhu ÚP), protože není zřejmé, zda se vztahuje na stavební pozemek3) nebo také na zastavěný stavební pozemek4), navrhovaný regulativ tyto pojmy zaměňuje
nesrozumitelným a nejednoznačným způsobem;
3) Viz stavební zákon ust. § 2 odst. 1 písm. b).
4) Stavební zákon ust. § 2 odst. 1 písm. c).
h) regulativy plochy B1 bezdůvodně znemožňují na dotčených pozemcích uskutečnit
jejich ochranu před negativní vlivy provozu na silnici č. 11510 a na parkovišti,
umístěném na pozemku 2231/1 ve vlastnictví města;
i) návrh ÚP nijak neřeší obslužnou komunikaci pro zpřístupnění zastavitelné plochy
Z05 ani nijak nepodmiňuje její využití vybudováním nové veřejné komunikace
a další veřejné infrastruktury, s potřebnými parametry pro novou výstavbu na cca
10 pozemcích, Zastavitelnou plochou Z05 ze západu lemuje ulice Pod Strání, p. č.
2283 ve vlastnictví města, široký při odbočení z ul. Tyršovy cca 6,5 m, na hranici
mého pozemku se sousedním p. č. 2290 je pozemek cesty široký pouhých 5,4 m.
Jedná se o cestu bez chodníků, zcela nevyhovující pro zpřístupnění zastavitelné
plochy Z05 i pro provádění výstavby na ní;
POŽADUJI, aby pro plochu vymezenou ulicemi Na Plzeňce, Tyršova a správními hranicemi města
1. byly navrženy regulativy odpovídající charakteru existující zástavby a struktuře
zastavěných stavebních pozemků,
2. byla umožněna zastavěnost 25 % (obdobně jako v ploše B3),
3. byla stanovena maximální výška zástavby 12 m,
4. bylo využití zastavitelné plochy Z05 stanoveno pro bydlení a aby výstavba v této
ploše byla podmíněna vybudováním veřejné komunikace odpovídající předpokládané intenzitě využití této zastavitelné plochy způsobem, který nezhorší současné
dopravní podmínky pro existující zástavbu a pro užívání ul. Pod Strání;
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
velikost. Na tomto místě je třeba připomenout, že
v platném ÚPnSÚ Dobřichovice je schématem
„Vymezení ploch diferencované regulace“ stanovena minimální velikost pozemků pro bydlení v 7 režimech. Podmínky pro využití zastavitelné plochy
Z05 jsou stanoveny textovou částí návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavby, protože
se jedná dosud o nezastavěnou návrhovou plochu,
kde je možné pro novou zástavbu uplatnit podmínky, které musí být respektovány v procesu povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak platí
stávající využití. V zastavitelné ploše Z05, vymezené
jako plocha bydlení – vily na velkých pozemcích
(B1), je bydlení v RD podmíněně přípustné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z05, ale i
staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků
hygienických hlukových limitů ze silnice III/11510
a ze železniční trati č. 171 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ
orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, čj. KHSSC 22202/
/2016 ze dne 11. 7. 2016. Řešení potřeby pozemních
komunikací pro zastavitelnou plochu Z05 bude
předmětem podrobnější dokumentace pro následná
řízení ve věci realizace změn v území. ÚPD charakteru ÚP stanovuje koncepci veřejné infrastruktury
podle § 43 odst. 1 stavebního zákona, nikoliv jednotlivé dílčí pozemní komunikace. Návrh ÚP Dobřichovic nevymezuje plošně protihluková opatření,
protože se jedná zpravidla o dílčí plochy s rozdílným způsobem využití pod výměrou 2000 m2.
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poř.
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údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
5. umožnily regulativy na dotčených pozemcích vytvoření účinné ochrany před negativními vlivy dopravy v ul. Tyršově, na komunikaci č. č. 11510 a na parkovišti podél železniční trati.
ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY:
Kromě zdůvodnění, které je výše uvedeno u jednotlivých bodů námitky, doplňuji následující:
Stávající zástavba v lokalitě vymezené ulicemi Na Plzeňce, Tyršova a správními hranicemi města (lokalita 1) je umístěna na rovině, zahrnuje 11 RD, z nichž pouze dotčené pozemky v mém vlastnictví mají celkovou plochu (včetně staveb) 3241 m2, jeden dům (čp. 302) má pozemek 2416 m2, dva domy cca 1000 m2, zbývajících 7 domů má pozemky menší než 1000 m2 (max. 948 m2 – min. 691 m2). Tato zástavba se
zjevně odlišuje od struktury zastavěných stavebních pozemků a staveb vilové čtvrti
ve svahu kolem ulic Pod Penzionátem, Krajníkova a Svážná (lokalita 2). Bylo chybou i nyní platného ÚPnSÚ, že obě lokality zjevně rozdílného charakteru zahrnul do
stejné plochy BC1.
V lokalitě 1 je pouze jedině stavba na velkém pozemku – dotčené pozemky v mém
vlastnictví. Byla vystavěna cca před 100 lety v klidném prostředí se zcela jinými
podmínkami, než jaké jsou v této lokalitě nyní. Doprava z Dobřichovic do Všenor
byla až do 50 let minulého století vedena mezi železniční tratí a řekou, ulicí Všenorskou. Intenzita dopravy po ulici Tyršova výrazně vzrostla, k dalšímu výraznému
zhoršení vnějšího obytného prostředí na dotčených pozemcích ale i v domě samém
došlo nedávným rozšířením parkoviště u nádraží. Negativní vlivy dopravy znehodnotily obytného prostředí v části pozemku přiléhající ke komunikaci a mají negativní
vliv i na obytné prostředí v RD. Jedná se o nadměrný hluk, prach a oslnění auty na
zvýšeném pozemku parkoviště, jejichž světla jsou ve výši oken obytných místností
v mém domě.
Jedinou reálnou možností, jak se před těmito negativními vlivy chránit, je stavba na
mém pozemku podél společné hranice s ul. Tyršova, která je cca 54 m dlouhá. Toto řešení znemožňují v návrhu ÚP uvedené regulativy plochy B1, do které jsou dotčené pozemky zahrnuty. Takto navržené regulativy vylučují totiž oddělení pozemku pro umístění stavby s clonícím účinkem před negativními vlivy dopravy. Její umístění na pozemku RD vylučuje ust. § 21 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.5), proto je pro tuto stavbu nezbytné oddělit od stávajícího zastavěného pozemku RD nový stavební pozemek.
To je nemožné při minimální velikosti pozemku 2000 m2, uvedené v regulativu B1.
5) Vyhl. č. 501/2006 b., § 21 odst. 4: Na pozemcích staveb pro bydlení lze kromě
stavby pro bydlení umístit stavbu nebo zařízení související s bydlením či bydlení
podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému a bezpečnému užívání
pozemků, staveb a zařízení na nich, není-li z prostorových a provozních důvodů
možno zabezpečit uvedené funkce ve stavbě pro bydlení. Na pozemcích RD lze
dále umístit jednu stavbu pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plo-
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o námitkách a odůvodnění

chy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou nejvýše do
hloubky 3 m. Na pozemcích staveb pro rodinnou rekreaci lze kromě stavby pro
rodinnou rekreaci umístit stavbu nebo zařízení související s rodinnou rekreací či
rodinnou rekreaci podmiňující a provést terénní úpravy potřebné k řádnému
a bezpečnému užívání pozemků, staveb a zařízení na nich.
Přílohy:
• Snímek z katastru nemovitostí
• Platný ÚPnSÚ
• Nákres ÚP
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Ladislav Cigler,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: celé řešené území
pod čj. 1630/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Nadále trvá rozpor předloženého návrhu ÚP se stavebním zákonem, zejména
s ust, § 18 odst. 1 a 4, i se ZÚR Středočeského kraje, neboť nechrání civilizační
a kulturní hodnoty území, včetně dědictví architektonického a urbanistického
a umožňuje, resp. předpokládá zásadní změnu rázu urbanistické struktury i změnu
struktury osídlení. Tím také směřuje přímo proti udržení sociální soudržnosti obyvatel města Dobřichovice. Město i okolí již dnes trpí zásadními problémy, jako je hustá
automobilová doprava, plošná likvidace historické zástavby, předimenzovaná developerská výstavba, omezené kapacity sídelní infrastruktury (nedobudovaná kanalizace, čistička odpadních vod) a občanské vybavenosti (zdravotní péče, škola, sociální
bydlení), tenčící se zdroje povrchové i podzemní vody a degradace přírodního prostředí (zastavování zemědělské půdy, kůrovcová kalamita, vysychání Karlického potoka a krajiny vůbec). Předložený návrh ÚP tyto problémy neřeší, nýbrž je níže uvedenými regulatorními opatřeními cíleně dále prohlubuje a tím se ocitá v rozporu se
zákonem i s nadřazenými územně-plánovacími předpisy. Uvedené vady jsou vlastním jádrem projednávaného návrhu ÚP a jsou tedy neodstranitelné. Je proto nutné
předložený návrh jednoznačně zavrhnout a vyhotovit nový.
Odůvodnění:
Mezi znaky zakládající rozpor předloženého návrhu ÚP s platnou legislativou i s
nadřazeným územně-plánovacím předpisem patří zejména 1) zahušťování zástavby
obytných čtvrtí zvyšováním limitů zastavěnosti a nezapočtením podzemních staveb
do zastavěné plochy pozemku (vytyčení regulativu B5 v lokalitě „Dědina“, která má
dnes charakter shodný s lokalitami zařazenými do regulativu B3), 2) bezdůvodné
rozšiřování zastavitelných ploch (vymezení zastavitelné plochy Z05 na podmáčených lukách mezi Dobřichovicemi a Všenory), 3) svévolné vytyčování zón pro obchod a služby v oblastech dosud sloužících převážně bydlení při chybějící koupěschopné poptávce (regulativy C1, C2 a OU), 4) záměr protipovodňového příkopu
v prudkém svahu na sev. okraji obce může vést k podmáčení půdy a jejím sesuvům,
5) zahrnutí budov ZS, MěÚ a hasičské zbrojnice do regulativu C1, místo aby by-
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Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic a neshledal podatelem namítaný rozpor s § 18 odst. 1 a 4 stavebního
zákona, popř. i se ZÚR Středočeského kraje, za objektivně zjištěný, a námitku jako takovou považuje
za prezentaci subjektivního názoru jejího podatele,
který mu nelze upřít, ale on není projektantem návrhu ÚP Dobřichovic. Při hodnocení souladu návrhu ÚP Dobřichovic § 18 stavebního zákona je třeba
také vycházet z úrovně podrobnosti zpracování pořizovaného návrhu ÚP Dobřichovic dle § 43 stavebního zákona, protože cíle územního plánování,
stanovené § 18 stavebního zákona, platí pro celé
územní plánování části třetí stavebního zákona, tj.
pro § 18 až § 102 stavebního zákona. Pořizovatel
není odborně nadán a nemá ani důvod pochybovat
o správnosti autorského přístupu autorizované osoby, projektanta návrhu ÚP Dobřichovic, který odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP Dobřichovic, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci, a je povinen dbát
právních předpisů a působit v součinnosti s pořizovatelem a dotčenými orgány, tzn. odpovídá i za cíle
které má ÚP Dobřichovic naplnit, a to nejenom
podle § 18, ale také v souladu se schváleným Zadá-
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o námitkách a odůvodnění

ly vyčleněny jako plochy občanské vybavenosti, 6) zrušení územní rezervy pro silniční obchvat obce, 7) likvidace panoramatu údolní části obce stanovením neúměrného výškového limitu v regulativu C1, 8) vyvolávání ekonomického tlaku na
odstranění historické zástavby a vymístění stávajícího obyvatelstva. Viz také má
podání ze dne 16. 6. 2016 s připomínkami k původní verzi návrhu ÚP.

ní a vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP
Dobřichovic ve fázi SJ, předané mu pořizovatelem
v Pokynech po SJ. Ve věci souladu návrhu ÚP Dobřichovic se ZÚR Středočeského kraje vydal podle
§ 50 odst. 7 stavebního zákona stanovisko nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad Středočeského kraje, čj. 024178/2018/KUSK ze dne
14. 2. 2018, ve kterém konstatuje, že z hlediska souladu s ÚPD vydanou krajem neshledal žádné rozpory.
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Věra Ciglerová,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 180; LV 2204, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1640/2020/ST
Území dotčené námitkou: celé řešené území
Text námitky:
1. Návrh nového ÚP na masivní bytovou i komerční výstavbu vzbuzuje důvodnou
obavu o nedostatečném zajištění vodních zdrojů pitné vody, dostatečného zajištění
služeb občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.
2. Rozdělení sektorů c1 a b3 kopíruje přímo osobní zájmy zastupitelů na vyjmutí
svého obývaného území z dalších stavebních aktivit.
3. Obchodní partery plánované zastupitelstvem jsou nesmyslem.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka podatele, která se týká celého
území města Dobřichovice je nekonkrétní a obecná,
a v rozporu s poučením, uvedeném na veřejné vyhlášce pořizovatele, čj. 1169/2020/ST ze dne 16. 7.
2020, kterou byl doručen návrh ÚP Dobřichovic
a oznámeno jeho veřejné projednání, neobsahuje
odůvodnění. Návrh ÚP Dobřichovic nenavrhuje
žádné nové zastavitelné plochy nad rámec platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, naopak je redukuje. Z námitky není proto zřejmé, o jakou masivní bytovou
a komerční zástavbu se jejímu podateli v řešeném
území jedná.

49

Petr Cihelka,
Americká 77, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1349 a 1350; LV 593, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: celé řešené území
pod čj. 1579/2020/ST
Text námitky:
Já, Petr Cihelka, majitel RD postaveného na parcele č. 1349 a 1350 v Americké ul.
č. 77 Dobřichovice, podávám tímto námitku proti zařazení k nám přiléhajících pozemků do tak zvané Obchodní ulice. Zde může dojít k významné změně v kvalitě
bydlení. RD lze například nahradit stavbou pro veřejnou správu, pohostinstvím, obchodním domem atd., těch možností je velmi mnoho.
Nevíme proč moje rodina a já má dojít k tak významnému posunu v kvalitě našeho
bydlení? Rovněž změna v procentuální zastavěnosti z 20 na 40 %, což je téměř polovina každého pozemku, je pro nás nepředstavitelná. To můžete zahrady rovnou zabetonovat a postavit zde „paneláky“.
Naše rodina v Dobřichovicích sídlí více jak sto roků a s takovými záměry by určitě
naši předkové nesouhlasili, tak jako dnes my. Požadujeme proto, aby parcely č. 1355,
1357, 1359/1 a 1361/1 byly zařazeny kategorie B3.
Odůvodnění námitky:

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1349 a 1350, k. ú.
Dobřichovice, v zastavěném území, resp. pouze pozemek parc. č. 1349, má v délce 33 m společnou
hranici se stabilizovanou plochou smíšenou obytnou – obchodní ulice (OU-stav), do které byly zařazeny pozemky parc. č. 1355, 1357, 1359/1 a 1361/1,
k. ú. Dobřichovice, na východ od pozemků ve vlastnictví podatele námitky, a to i po významné redukci
ploch OU po SJ. Z hlediska urbanistické koncepce
návrhu ÚP Dobřichovic mají plochy OU na vstupu
do města Dobřichovice od východu, přispět k přerodu, dnešní víceméně dopravní bariéry, v živou
městskou ulici, a to pouze v případě, že o to bude
zájem. Pozemky parc. č. 1355, 1357 a 1359/1,
u kterých požaduje podatel námitky změnu z plochy
smíšené obytné – obchodní ulice (OU) na plochu
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Alexandr Černý,
Generála Pellé 943,
252 29 Dobřichovice
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Jako důvod uvádím za prvé znehodnocení našich pozemků, neboť kdo by chtěl (kromě alkoholika) bydlet vedle hospody či obchodního domu, který se musí zavážet
zbožím a kde je dennodenní ruch od rána do večera.
Kromě nárůstů hluku, zvýšeného pohybu osob, parkování vozů, zde máme již jeden
velký negativní zdroj. A to je totiž nákladní doprava, která sem ale vůbec nepatří.
O víkendech se těžké vozy sjíždějí, motory se túrují, a protože si pořídili také chladírenské vozy, tak jejich agregáty nám zpříjemňují volné dny. Nedovedeme si představit, že dle ÚP je do budoucna zde plánováno B3, čili RD, které budou hned vedle
kamiónů. A nyní zde má být ještě OU. Již jen silnice, které do Dobřichovic vedou,
nejsou na těžkou dopravu vhodné, a zvláště v zimě při sněhu, dělají z našeho městečka past.
Přílohy:
č. 1 – Text námitky
č. 2 – Odůvodnění uplatněné námitky

bydlení – zahradní čtvrť (B3), jsou zastavěny stavbami pro bydlení a nelze předpokládat, že by se na
tom něco změnilo. Plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU-stav) je na pozemcích parc.
č. 1355, 1357, 1359/1 a 1361/1 vymezená návrhem
ÚP Dobřichovic jako plocha stabilizovaná, tzn., že
podmínky k zařazení do plochy OU již pozemky splňují, protože jinak by se muselo jednat o návrhovou
plochu přestavby, o kterou se ovšem nejedná. V případě, že by mělo dojít ke změnám v území, musí být
vedena příslušná územní a stavební řízení, při kterých je možné hájit vlastnická práva v podrobnosti
jednotlivých záměrů.

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2462; LV 1665, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1462/2020/ST
Území dotčené námitkou: pozemek parc. č. 2462
Text námitky:
Požaduji zachování možnosti výstavby RD na pozemku č. 2462 v souladu s potvrzením stavebního úřadu Dobřichovice (viz Příloha 1), které jsem obdržel před koupí
pozemku v roce 2013, tedy v době platnosti současného ÚP.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Pozemek 2462 o výměře 820 m2 byl vyměřen a jako jediný ponechán ve vlastnictví
mé prababičky Marie Prušákové poté, co byla komunisty připravena o svou vilu a rozsáhlé pozemky v Dobřichovicích. Pozemek byl určen ke stavbě RD, k čemuž pochopitelně neměla prababička ani její potomci v té době žádné prostředky. Dědickými řízeními a převody v rámci rodiny se pozemek dostal do vlastnictví bratrance mé matky pana Jiřího Kafky, který na pozemku postavil pouze malou dřevěnou chatku (kůlnu). Po jeho smrti připadl pozemek jeho bratrovi Tomáši Kafkovi, od kterého jsem
ho v roce 2013 za tržní cenu odkoupil. Pan Kafka totiž neměl o pozemek a stavbu
RD v Dobřichovicích zájem, neboť je bezdětný, pokročilého věku a žije trvale v zahraničí. Před koupí pozemku 2462 jsem obdržel 4. ledna 2013 od Stavebního úřadu
Dobřichovice (tedy v té době k rozhodnutím o umístění staveb pověřenému úřadu)
potvrzení (viz Příloha 1), že na pozemku je dle regulativů ÚP možné stavět RD. Tato
skutečnost je naprosto logická, neboť pozemek už původně k tomuto účelu vznikl
a nachází se u cesty v řadě 4 pozemků obdobné (dokonce i menší) velikosti, na kterých již RD stojí (viz Příloha 2). Pokud by byla stavba RD na pozemku č. 2462 regulativy nového ÚP znemožněna, stal by se tento pozemek naprosto bezcenným a jednalo by se o bezprecedentní zásah do mých vlastnických práv a paradoxně vlastně
o dokončení krádeže majetku mých předků, které se dopustili po nástupu k moci ko-

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2462, k. ú. Dobřichovice, o výměře 820 m2, ve vlastnictví podatele
námitky, tvoří stavební proluku ve stávající zástavbě staveb pro bydlení čp. 609, 652 a 745, stabilizované plochy bydlení – domy ve svahu (B2-stav) dle
návrhu ÚP Dobřichovic, podél bezejmenné místní
komunikace, jehož nezastavění, z důvodu navrhované minimální velikosti pozemku 1300 m2 v ploše B2
dle návrhu ÚP Dobřichovic, by narušilo urbanistickou koncepci této lokality podle předchozí parcelace. V prostorovém regulativu „Minimální velikost
pozemku“ podmínek prostorového uspořádání plochy bydlení – domy ve svahu (B2) kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic bude proto doplněno
„vyjma pozemku parc. č. 2462“, ostatní prostorové
regulativy zůstávají nedotčeny – viz Pokyny (bod
VP*8).
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munisté. Předpokládám, že něco takového není v demokratickém státě možné.
Rozumím tomu, že cílem ÚP je mimo jiné zamezit dělení velkých zahrad na malé
pozemky a jejich zastavění. Nový regulativ minimální výměry pozemků určených
pro stavbu RD se ale nemůže vztahovat na historicky již vyměřené a ke stavbě určené pozemky, zejména pak v případech, kdy tyto pozemky tvoří součást urbanistického celku již zastavěných pozemků obdobné velikosti. Takové řešení by vedle zásadního poškození vlastnických práv jejich majitelů vedlo ke vzniku nesmyslných a nevzhledných proluk v zástavbě, které nejsou z urbanistického hlediska žádoucí.
Přílohy:
č. 1 – potvrzení SÚ Dobřichovice čj. 293/13/Aju ze dne 4. 1. 2013
č. 2 – snímek mapy KN
č. 3 – informace o pozemku parc. č. 2462
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Ing. František Červený,
ze dne 15. 9. 2020;
Topolová 955, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Ing. Eva Červená,
pod čj. 1514/2020/ST
Topolová 955, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb k návrhu ÚP města Dobřichovice
Vlastnictví pozemků: parc. č. 1876/26, 1876/27; LV 1509, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: VO3 – východní zóna
Text námitky a jejich odůvodnění:
1. Námitce se nevyhovuje.
1. Změna zařazení východní zóny (ulic Topolová a Jabloňová) z VO3 do kategorie
Odůvodnění: Území tzv. „východní zóny“, lokaliB3. Přesná specifikace dotčení vyplývá z odůvodnění.
Odůvodnění:
zované podatelem námitky v rozsahu zástavby koV hlavním využití je uvedena výroba a obchod s bydlením, i když tento charakter
lem ulic Topolová a Jabloňová, je v platném
neodpovídá současnému stavu, výrobní provozovny se zde vůbec nevyskytují a ani
ÚPnSÚ Dobřichovic vymezeno již od jeho schváparcelace pozemků neodpovídá min. velikosti 1000 m2. Dále stávající zástavba
lení v roce 1996 jako funkční plocha pracovních
(12 RD a 3 nezastavěné pozemky) byly při původním dělení parcely na počátku
aktivit (PA) s možností bytů pro uživatele nebo
r. 1995 určeny Stavebním úřadem Dobřichovice pro stavbu RD, následně v čersprávce areálu, ale nepřípustnými stavbami RD.
venci stejného roku přerušeno řízení a v listopadu (kdy již větší část pozemků byla
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou
současnými majiteli zakoupena) bylo rozhodnuto, že jen část pozemků nad dnešní
návrhem ÚP Dobřichovic, ale i platným ÚPnSÚ
Randovou ulicí bude určeno k zástavbě RD a ostatní plochy směrem k čističce pak
Dobřichovice, je ulicí Randova ohraničeno území
jako provozovny s bydlením (event. podnikatelské domy s bydlením).
určené pro obytnou zástavbu a území za touto
Bohužel majitelé nebyli informováni s dostatečným předstihem a již od r. 2000 něulicí, směrem na jihovýchod k ČOV, je určeno
kolikrát žádali o změnu ÚP jménem členů Východní zóna Dobřichovice, ale bez
pro plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
úspěchu.
s bydlením (VO3). Bydlení je v této ploše podmíU příležitosti tvorby nového ÚP proto žádáme o napravení neodůvodněného zaněně přípustné ve formě bytů, např. pro správce,
řazení do VO3 a převedení do B3, podobně jako je tomu u ploch nad Randovou
zaměstnance, ovšem nikoliv ve formě bytů v samostatných stavbách pro bydlení jako jsou RD,
ulicí. Regulativ VO3 pak zůstane pouze na pravé straně ulice 5. května, obě zóny
jsou od sebe dostatečně odděleny dvouproudou ulicí a zelení.
řadové RD a bytové domy, které jsou v ploše VO3
Důsledkem dosavadního stavu je i možnost negativního ovlivnění současné úrovně
nepřípustné, ale bydlení pro uživatele nebo
bydlení obyvatel v této lokalitě.
správce je součástí staveb pro výrobu a obchod.
Nahrazení plochy VO3 plochou bydlení – zahradní čtvrť (B3) by znamenalo neodůvodněný
nekoncepční zásah do urbanistické struktury
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obytný ploch města. Na stávající stavby pro bydlení se podmínky plochy VO3 nevztahují a platí
nadále podmínky, za kterých byly zkolaudovány.
Změny těchto staveb a jejich zastavěných stavebních pozemků však mohou být omezeny na základě nových limitujících podmínek v území.
2. Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: V rámci územní rezervy R1, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového
křížení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
je stanoveno kapitolou J „VYMEZENÍ PLOCH
A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, řešit protipovodňová opatření pro zastavěné území, zastavitelné plochy a novou plochu pro výrobu za ČOV
Dobřichovice. Ze znění námitky je zřejmé, že nebylo reagováno na návrh ÚP Dobřichovic předložený k VP, a proto byla vzata na vědomí.

2. V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné území za ČOV,
tzn. změna hranic ulice Randová na ulici 5. května – vyjmutím tohoto území
z protipovodňové ochrany jsou případnou povodní ohroženy naše životy, zdraví
a majetek. Dále není žádný objektivní důvod k takovémuto nehoráznému znevýhodnění obyvatel v dané lokalitě oproti ostatním obyvatelům obce.
Odůvodnění:
V rámci rezervy R1 požadujeme řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné
území za, resp. před ČOV Topolová a Randova. Jde o východní lokalitu zastavěného území, kde jsou RD, i když v současnosti platí regulativ VO3. Nelogicky je
navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je i v zájmu obce, aby i tato lokalita byla také chráněna (viz odstavec níže). Navrhujeme posunout do ulice
5. května, a na nově navrhovanou komunikaci, kde končí výstavba domů rodinného typu (viz předchozí připomínka).
Dále lze konstatovat, že navržené řešení sníží i počet trvale hlášených osob v obci,
které budou poškozeny případnou povodní a obci se tím pádem sníží o poměrně
velkou část náklady spojené se záchrannými pracemi a hlavně s následnými náklady v souvislosti s nouzovým přežitím obyvatelstva jako zásobování pitnou vodou,
dekontaminace podzemních vod a půdy, náklady na obnovu komunikací atd.
3. Námitce se nevyhovuje.
3. Neurčit k zástavbě pozemek 1876/10 a ponechat jej jako zelenou plochu.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1876/10, k. ú. DobOdůvodnění:
Jedná se o klidovou zónu na konci Dobřichovic, slouží původně jako přirozená reřichovice, který není ve vlastnictví podatele námittenční nádrž a do budoucna by bylo vhodné využití jako park nebo pás zeleně.
ky, je určen k zastavění již od schválení ÚPnSÚ
Dobřichovice v roce 1996, tj. od stejné doby, kdy
byly určeny k zastavění i pozemky parc. č. 1876/12,
1876/23, 1876/35, 1876/24, 1326/2, 1876/25,
1876/32, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky. Z pohledu rovnosti práv v území je proto nepřípustné, aby jiným vlastníkům mělo být odňato něco, co sám podatel námitky využil. Zařazení
pozemku parc. č. 1876/10 do plochy smíšené výrobní – výroba a obchod s bydlením (VO3) dle návrhu ÚP Dobřichovic je v souladu s platným
ÚPnSÚ Dobřichovice a jeho vyjmutí z možnosti
zástavby je v rozporu se Zadáním.
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4. Posunutí silnice za Východní zónou dále od RD – zatížení obyvatel ul. Topolová
4. Námitce se nevyhovuje.
zvýšeným hlukem a prašností z dopravy. Dále jsou ohroženy zdroje pitné vody.
Odůvodnění: Z námitky není zřejmé, jakou navrOdůvodnění:
hovanou silnici za Východní zónou její podatel poNavrhovaná silnice za Východní zónou (prodloužení silnice z Pražské ulice okolo
žaduje posunout dále od obytné zástavby RD, poVýzkumného ústavu je umístěna prakticky za zahradami RD. Považujeme za
kud tím myslí územní rezervu R1, vymezenou návhodné odklonit silnici dále od zástavby tak, aby nebyla narušena kvalita bydlení,
vrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice
zejména s ohledem na předpokládanou hlučnost vlivem provozu, případně doplněIII/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového kříní o protihlukovou stěnu nebo realizovat mezi silnici a zahrady zemní val osázený
žení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
zelení, který by eliminoval negativní vliv dopravní obslužnosti.
pak se nejedná o návrh silnice, ale o plochu
územní rezervy pro silnici III/11510, pro níž jsou
stanoveny podmínky budoucího využití v kapitole
J „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic.
5. Nerozšiřovat Jabloňovou ulici – zatížení obyvatel této ulice zvýšenou dopravou.
5. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Odůvodnění: Posouzení koncepce veřejné doRozšíření není účelné ani nutné, jedná se o klidovou zónu RD, dopravní obslužnost
pravní infrastruktury a návrh dopravní stavby D7
do výrobní zóny je vedena ulicí Randovou a 5. května a je plně dostačující.
„Rozšíření místní obslužné komunikace JabloňoPříloha: Odůvodnění uplatněných námitek
vá – v lokalitě Dlouhý díl“ vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic je v souladu se Zadáním a z hlediska urbanistické koncepce, stanovené platným
ÚPnSÚ Dobřichovice a převzaté do návrhu ÚP
Dobřichovic, se nejedná o „klidovou zónu RD“,
ale o plochu výrobní smíšenou, ve které může
samozřejmě k nárůstu dopravy dojít.
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Eva Dědová,
ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Mánesova 382, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 290, 291; LV 964, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1534/2020/ST
Území dotčené námitkou: B5 Plochy bydlení, rozprostření občanského vybavení
Text námitek a odůvodnění:
1. nesouhlasím s návrhem využití B5 plochy bydlení k využití pro občanské vybavení 1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulace využití pozemků parc.
Odůvodnění:
Dědina má již v současné době kompaktní zástavbu na hranici únosnosti pro spoč. 290 a 291, k. ú. Dobřichovice, zastavěného
kojené kvalitní bydlení.
území stabilizované plochy bydlení – kompaktní
zástavba (B5-stav) byla do návrhu ÚP Dobřichovic převzata bez podstatnějších úprav z platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, ve kterém jsou pozemky
parc. č. 290 a 291 součástí stávající plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC4stav), v jejíž regulativech závazné části jsou stav-

28 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

by občanského vybavení uvedeny rovněž. V souladu se schváleným Zadáním a Pokyny po SJ nebude z plochy B5 vypuštěno využití pro občanské
vybavení, jehož přítomnost odpovídá stávající
i navrhované urbanistické koncepci.
2. nesouhlasím s umísťováním staveb kdekoli v rámci pozemku
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic stanovuje
Většina staveb je na pozemcích umístěna tak, že vytváří obytný blok, a zároveň tak
v regulativech textové části podmínky pro využití
vytváří soukromí díky zahradám utvářejícími celek – zeleň! Tyto „zelené zahradní
plochy bydlení – kompaktní zástavba (B5) v sekcích
celky“ významně doplňují veřejné zelené plochy a jejich biodiverzitu v této části
hlavní využití, přípustné využití a podmíněně příDobřichovic.
pustné využití, k jakému využití mohou být pozemky
v ploše B5 využity a za jakých podmínek, to neznamená, že se tak stát může či musí. Návrhem ÚP
Dobřichovic nejsou na pozemky obytného bloku
plochy B5 umísťovány žádné stavby, to je předmětem následných postupů o změnách v území, pokud
by se tak stát.
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Ing. Petr Doležal,
ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Fügnerova 195, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 632, 633, 634; LV 436, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1552/2020/ST
Území dotčené námitkou: Funkční plocha OU – ohraničená ulicemi Pražská, Březová
a Fügnerova
Text námitky:
– Nesouhlasím se změnou návrhu zastavěnosti plochy OU oproti původnímu návrhu
ÚP.
– Navrhuji zachovat původní návrh: zastavěnost 60 % a procento zahrady 20 %.
– Vzhledem k limitu obchodů a provozoven 300 m2 HPP navrhuji při úvaze smíšeného využití, zvětšit limit maximální velikosti budovy na 400 m2.
– Vzhledem k pozici lokality (ohraničené ulicemi Pražská, Březová a Fügnerova)
která je v reálném centru obce a je dopravně extrémně exponovaná, je na zvážení
zpracovatele a zadavatele, zdali ji nepřeřadit do plochy smíšené obytné-C1.
Odůvodnění uplatněné námitky:
– Pokud má návrhová plocha OU racionálně plnit svůj účel různorodého využití prostoru je zastavěnost dle návrhu k veřejnému projednání ve výši 40 % nelogická a v
lokalitě nedostačující.
– Vzhledem k navrhovanému charakteru území je požadavek zahrady 40 % nadbytečný a bude problematické zajištění kvalitní údržby zeleně.
Přílohy:
• vymezení dotčeného území v hlavním výkresu návrhu ÚP Dobřichovic
• informace o pozemcích parc. č. 632, 633 a 634 z nahlížení do KN

29 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úprava regulativů plochy smíšené
obytné – obchodní ulice (OU) byla provedena projektantem na základě Pokynů po SJ, které byly
zpracovány pořizovatelem v souladu s vyhodnocením
výsledků SJ o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016,
provedeného ve spolupráci s určeným zastupitelem
podle § 50 odst. 1 stavebního zákona. Návrat k původním hodnotám regulativů návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016, by byl v rozporu se závěry pořizovatele k fázi SJ, a proto jej nelze zohlednit, byly již
překonány návrhem ÚP Dobřichovic z 06/2020 pro
VP. Námitkou navrhovaná změna využití pozemků
parc. č. 632, 633 a 634, k. ú. Dobřichovice, zařazených návrhem ÚP Dobřichovic do plochy smíšené
obytné – obchodní ulice (OU), na plochu smíšenou
obytnou – staré centrum (C1), by byla v rozporu
s urbanistickou koncepcí stanovenou již platným
ÚPnSÚ Dobřichovice od roku 1996, který pozemky
parc. č. 632, 633 a 634 do plochy smíšené centrální
zóny obce (SC) nezařadil. Změna hranic starého
centra města není požadována, ale nebyla ani diskutována.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.
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Ing. Karel Dušák,
ze dne 16. 9. 2020;
Mánesova 379, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Daniela Dušáková,
pod čj. 1549/2020/ST
Mánesova 379, 252 29 Dobřichovice
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Irena Faloutová,
Pražská 359, 252 29 Dobřichovice

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 274, 273, 275; LV 892, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Vymezeno ulicemi: Alšova, Bezručova, Karlická a Pražská
Text námitky a odůvodnění (převzato z Příloh č. 1 a 2 podání):
1. Námitce se nevyhovuje.
1. Nesouhlasíme s návrhem nového ÚP v lokalitě Dědina a s uvedeným záměrem,
Odůvodnění: Regulace využití pozemků parc.
aby občanská vybavenost mohla být umístěna v běžné zástavbě RD. To by přineslo
značné problémy do dosavadní kvality obytného prostředí. Občanská vybavenost
č. 273, 274 a 275, k. ú. Dobřichovice, zastavěnéby se měla soustředit převážně do centra města. Nesouhlasíme hlavně s tím, aby
ho území stabilizované plochy bydlení – komkterákoliv stávající stavba RD byla nahrazena stavbou občanského vybavení.
paktní zástavba (B5-stav) byla do návrhu ÚP
Odůvodnění:
Dobřichovic převzata bez podstatnějších úprav
Navržená občanská vybavenost by narušovala kvalitu prostředí obytné zástavby,
z platného ÚPnSÚ Dobřichovice, ve kterém jsou
ve které by byl zvýšený provoz s ohrožením chodců a cyklistů. Jedná v naprosté
pozemky parc. č. 273, 274 a 275 součástí stávající
většině o komunikace bez chodníků, kde parkují automobily. Dojde tak k znehodplochy individuální bytové zástavby čistého bydnocení kvality obytného prostředí.
lení (BC4-stav), v jejíž regulativech závazné části
jsou stavby občanského vybavení uvedeny rovněž.
V souladu se schváleným Zadáním a Pokyny po
SJ nebude z plochy B5 vypuštěno využití pro občanské vybavení, jehož přítomnost odpovídá stávající i navrhované urbanistické koncepci.
2. Nesouhlasíme s návrhem nového ÚP na zvýšení zastavěnosti a požadujeme zacho- 2. Námitce se nevyhovuje.
vat platný ÚP pro lokalitu „Dědina“ v tomto území, určeném k rodinnému bydlení.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic stanovuje
Odůvodnění:
v regulativech textové části podmínky pro využití
Navrhovaný ÚP nechrání stávající kvalitu bydlení a nebrání zvyšování zastavěné
plochy bydlení – kompaktní zástavba (B5) v sekcích
plochy na úkor zeleně.
hlavní využití, přípustné využití a podmíněně příPřílohy:
pustné využití, k jakému využití mohou být pozemky
č. 1 – Text námitky
v ploše B5 využity a za jakých podmínek, to neznač. 2 – Odůvodnění uplatněné námitky
mená, že se tak stát může či musí. Návrhem ÚP
Dobřichovic nejsou na pozemky obytného bloku
plochy B5 umísťovány žádné stavby, to je předmětem následných postupů o změnách v území, pokud
by se tak stát mělo.

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 239; LV 897, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1496/2020/ST
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 238, 239
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zá-

30 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 238 a 239, k. ú. Dobřichovice,
ve spoluvlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, plocha individuální bytové zástavby (čisté

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
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čj. ze dne;
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úplné znění nebo významná část námitky
stavba
Odůvodnění námitky:
Zástavba severní fronty Pražské ul. mezi Alešovou a Raisovou ul. je historicky tvořena RD umístěnými v odstupu od hlavní komunikace Pražská, tzn. v zadních (severních) částech parcel. Samotná poloha při hlavní komunikaci naproti benzinové čerpací stanici není dostatečným důvodem ke změně funkce, resp. k rozšíření využitelnosti
dané lokality. Benzinová čerpací stanice byla vystavěna v době „necitlivé“ socialistické výstavby a už tak velmi zasáhla do života obyvatel v této lokalitě. Posílení komerčního trendu v této oblasti a její zařazení do OU by mohlo jen negativně ovlivnit
život současných obyvatel a iniciovat takové budoucí záměry, které by kvalitu života
dál negativně ovlivnily už tak neklidnou oblast. Dosavadní struktura zástavby je naprosto odlišná od popisovaného charakteru OU (odstup od hrany uličního prostranství je zpravidla 5 metrů, velikost pozemků min. 800 m2…). V této části se stav rovněž liší od doporučovaného budoucího profilu ulice Pražské jako městské obchodní
třídy v části odůvodnění. Všechny čtyři RD v tomto vymezeném bloku si udržují přibližně stejný odstup od komunikace (cca 14 – 17 m). Změnou charakteru zástavby by
byla narušena jednotná linie, což by v důsledku znamenalo její narušení a nežádoucí
výraz (nelze totiž předpokládat většinový zájem vlastníků o takové zásahy). Kromě
nesplnění velikosti některých pozemků by bylo obtížné dodržet i předepsaný podíl
nezastavitelné plochy.
Pevně věřím v připuštění mých argumentů a v selský rozum lidí, kteří ÚP tvoří a diskutují a zachování této lokality pro slušné a klidné žití obyvatel.
Příloha: Vymezení území dotčeného námitkou, text námitky s odůvodnění
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Ing. Zdeněk Filla,
Sadová 1120, 252 29 Dobřichovice

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
bydlení) se specifickým indexem 3 (BC3) prostorové
regulace, kterou představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – kompaktní zástavba (B5),
o přidanou hodnotu a umožnit reagovat podateli
námitky na situování dotčených pozemků do městské třídy proti stávající čerpací stanici PHM.
V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál
městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města ze západní strany od Letů. Vždyť i čerpací stanici PHM, která je rovněž v ploše OU, může
nahradit stavba jiného využití, to je plně v kompetenci jejího vlastníka. Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění
dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být
pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží
lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití
pozemků parc. č. 238 a 239 jako plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí
ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu
B5 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice.

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/99, 1372/69, LV 2373, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1557/2020/ST
Území dotčené námitkou: B3
Kterým návrhem VPS zastavitelných ploch budu dotčen: B3 Plochy bydlení – Zahradní čtvrť, D.2.3. Energetika – Zásobování elektrickou energií
Text námitek:
1. Nesouhlasím s podmínkami využití území B3 Plochy bydlení – zahradní čtvrť, a to 1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha bydlení – zahradní čtvrť
Přípustné využití a Podmíněné přípustné využití.
Zdůvodnění námitky 1:
(B3), vymezená takto návrhem ÚP Dobřichovic,
Do definic Přípustné využití a Podmíněné přípustné využití se promítá vše, co je
nemůže být monofunkční, tj. mít stanovené pouze
definováno v bodu D.3 Občanské vybavení. To však zcela mění charakter plochy
hlavní využití – bydlení v RD, a takto není chábydlení – zahradní čtvrť B3. Přináší to riziko zhoršení kvality bydlení i kvality
pána ani ekvivalentní plocha individuální bytové
zástavby čistého bydlení (BC) v platném ÚPnSÚ
prostředí vyšší intenzitou dopravy, hlučnosti a imisí. Dále to přináší riziko možných kolizí v dosud klidové části města. Návrh nového ÚP dostatečně nechrání
Dobřichovice, která má také stanoveno „přípustsoučasnou kvalitu bydlení a tím i má negativní dopad na cenu nemovitostí. Zásadné využití území“. Plocha, která by měla pouze
ně nesouhlasím, aby bylo možno nahradit stávající stavbu RD stavbou občanského
jeden způsob využití prakticky v reálném prostřevybavení nebo aby bylo možno do staveb nových možno umísťovat zařízení obdí zástavby sídel neexistuje, a na to pamatuje

31 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020
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úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

čanského vybavení. Navrhuji, aby z regulativu B3 (str. 28 návrhu ÚP Dobřichovic)
bylo vypuštěno Přípustné využití a podmíněné přípustné využití v plném rozsahu
a ponecháno pouze Hlavní využití – bydlení v RD.

i vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
ve znění pozdějších předpisů, která uvádí, že obsahem textové části ÚP je stanovení podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání.
Z toho je zřejmé, že návrh ÚP Dobřichovic správně stanovil podmínky využití plochy B3 jako polyfunkční. Posouzení a realizace záměrů změn v území, které regulativy umožňují, bude předmětem
následných postupů podle stavebního zákona.
2. Nesouhlasím s umístněním E04 Rozvodny 110 kV na zastavitelné ploše Z07 v se- 2. Námitce se nevyhovuje.
verovýchodním okraji zastavěného území Dobřichovic.
Odůvodnění: Podmínkou územně plánovací hieZdůvodnění námitky 2: Jedná se o relativně velkou rozvodnu VVN 110 kV, kde
rarchie je, že ÚPD na nižší úrovni musí respektobudou instalovány výkonové transformátory a tlumivky. Tato zařízení jsou hlučná
vat ÚPD na vyšší úrovni. Tak tomu je v případě
a při provozu vydávají zvuk o základní frekvenci 50 Hz obsahující i vyšší harmozastavitelné plochy Z07, vymezené návrhem ÚP
nické. U transformátorů vyšších výkonů může dosahovat hladina akustického tlaku
Dobřichovic jako plocha technické infrastruktury
70 dB i více. Hluková hladina bývá většinou vyšší, než uvádí výrobce a s dobou
(TI-návrh) pro VPS – Rozvodna VVN 110 kV
provozu se ještě zvyšuje. Odhlučnění ve velmi problematické. Kromě toho tato za(VPS/E.04), převzaté z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR
řízení vytváří silné elektromagnetické pole, které velmi nepříznivě ovlivňuje zdraStředočeského kraje, bez jejíhož vymezení by neví člověka. Je žádoucí, aby rozvodna VVN byla situována do prostoru, vzdáleném
mohl být prokázán soulad s nadřazenou ÚPD
alespoň 600 m od nejbližšího RD a to i za cenu krátké přeložky linky 22 kV a změny
podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a pořizovaNadřazené ÚPD Středočeského kraje.
tel by musel dát návrh na zamítnutí vydání ÚP
Dobřichovic podle § 53 odst. 6 stavebního zákona. V návrhu ÚP Dobřichovic musí být tudíž plocha Z07 ponechána. Nutno připomenout § 52
odst. 4 stavebního zákona, podle kterého se nepřihlíží k námitkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání ZÚR Středočeského kraje.
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Ing. Aleš Fröhlich,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice;
Ing. arch. Veronika Fröhlichová,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: ulice Pražská, Palackého a Tyršova
pod čj. 1497/2020/ST
Text námitky:
Dlouhodobě označovaným hlavním problémem Dobřichovic je intenzivní automobilová doprava.
Návrh nového ÚP neřeší tento problém, ba naopak, zrušením územní rezervy pro ob-
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Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě schváleného Zadání a Pokynů

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

chvat v severní části města a zavedením nových obchodních zón dopravu ještě více
podporuje a zintenzivňuje.
Odůvodnění:
Navrhované změny mohou mít negativní vliv na bezpečnost a kvalitu života ve městě.
Návrh ÚP by měl řešit koncept dopravy směrem k jejímu zklidnění, odklonění
transitní dopravy a zmírnění nákladní a kamionové dopravy.
Hlavním cílem by mělo být omezení množství hluku podél hlavních komunikací
a zvýšení bezpečnosti ve městě.
Proces návrhu ÚP probíhá již cca 9 let a dle zhotovitele by se měl vydaný ÚP obnovovat po cca 10 letech. Z toho vyplývá, že dlouhodobý problém s intenzivní a neustále narůstající dopravou v Dobřichovicích nebude řešen min. 20 let.

po SJ, z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem,
ale problémem celého Poberouní, který musí být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje, který dopravní situaci řeší posílením dopravní funkce silnice
II/116 mezi Řevnicemi a Pražským okruhem. Severní
obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského
kraje není vymezen v ZÚR Středočeského kraje,
nelze proto tento nadmístní záměr vymezovat v ÚP
Dobřichovic.
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Ing. Aleš Fröhlich,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice;
Ing. arch. Veronika Fröhlichová,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 902/3; LV 2349, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Obchodní ulice – Pražská (od kruhového objezdu směrem
pod čj. 1498/2020/ST
na Černošice), územní rezerva pro obchvat v severní části Dobřichovic
Text námitky:
Nesouhlasíme s vytvořením obchodní ulice Pražská v části od kruhového objezdu
směrem na Černošice. Dále nesouhlasíme se zrušením územní rezervy obchvatu
v severní části Dobřichovic při současnem zachování územní rezervy pro obchvat ve
východní části Dobřichovic.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Obchodní ulice je navržena ve stabilizované a hodnotné části města – zahradní čtvrti,
v těsné blízkosti našeho pozemku. Povolené stavby v obchodní ulici mohou přímo
negativně ovlivnit bydlení naše a okolních domů (nepřiměřený nárůst dopravy, problémy s parkováním, hluk, zápach aj.).
Zrušení rezervy pro severní obchvat při současném zachování rezervy pro východní
obchvat, by znamenal v případě realizace, nárůst dopravy v Pražské ulici, u které je
situován náš pozemek. Doprava v Pražské ulici je již v současné době značně obtěžující (automobily, motorky, kontejnerová doprava, kamionová doprava).
Nepřejeme si další navyšování dopravy, které vyplývá ze změn v návrhu ÚP (bylo by
způsobené návrhem územní rezervy jen pro východní obchvat a zavedením obchodní
ulice Pražská).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 902/1 a 902/3, k. ú.
Dobřichovice, nejsou začleněny návrhem ÚP Dobřichovic do plochy smíšené obytné – obchodní ulice
(OU), ale do plochy bydlení – zahradní čtvrť (B3).
Plocha OU byla na základě Pokynů po SJ významně redukována, ale to nemá samozřejmě vliv na intenzitu dopravního provozu na Pražské ulici, který
nemůže být vztahován na vytvoření plochy smíšené
obytné – obchodní ulice (OU), protože s tímto využitím je navržena pouze část zastavitelné plochy
Z02 na vstupu do města Dobřichovice od Černošic,
ale ta je navržena již v platném ÚPnSÚ Dobřichovice, jinak se vymezení plochy OU týká pouze zastavěného území, a ze setrvačnosti předpokládaných změn ve využití území, to může být otázka desítky let, pokud bude tato urbanistická koncepce
přijata. Územní rezerva pro severní obchvat Dobřichovic nebude vymezován, bylo by to v rozporu se
stavem pořizování návrhu ÚP Dobřichovic a dokumenty podle kterých byl zpracován a postupně
upravován.
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Ing. Aleš Fröhlich,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice;
Ing. arch. Veronika Fröhlichová,
Ruská 958, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 902/3; LV 2349, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1564/2020/ST
Území dotčené námitkou: Plochy bydlení B3, zahradní čtvrť
Text námitky:
Prosíme o vyjmutí domů s pečovatelskou službou z přípustného a podmíněně přípustného využití území na ploše B3, ve které je umístěn i náš pozemek.

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – zahradní čtvrť (B3), ale i ostatních
regulativů ploch bydlení B1, B2, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Odůvodnění uplatněné námitky:
Navržené hlavní využití dle návrhu ÚP je bydlení v RD. Domy s pečovatelskou službou však mají spíše charakter bytových domů, které jsou pro tuto oblast nepřípustné.
Stavby takového charakteru (o více než 3 bytových jednotkách), by mohly poškodit
ráz zahradní čtvrti a narušit kvalitu života obyvatel v této oblasti (nárůst dopravy,
problémy s parkováním).

části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny
„domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod
VP*7).
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: U způsobu využití pozemků ve vlastnictví podatele námitky, parc. č. 116, 117 a 118
(dále jen „dotčené pozemky“), k. ú. Dobřichovice,
není platný stav „plochy bydlení – kompaktní zástavba“, který není takto určen platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, ale ani návrhem ÚP Dobřichovic
z 04/2016 pro SJ. Platný stav využití dotčených pozemků je dle ÚPnSÚ Dobřichovice, a to přestavbová plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC-návrh). Návrh ÚP Dobřichovic stanovuje
využití dotčených pozemků v zastavěném území jako
stabilizované plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav) se specifickými podmínkami způsobu
využití a prostorového uspořádání, jejichž regulativy mají stávající centrum ochránit, ale je to věcí realizace regulativů, protože ÚP, to jsou jenom „papíry v deskách“.

60

Vilém Frýdl,
Lomená 137, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 17. 9. 2020;
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 116, 117, 118; LV 826, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1561/2020/ST
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 116, 117, 118
Text námitky:
Jako majitel uvedených pozemků podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Změna z dosavadního stavu individuálního bydlení na plochy smíšené.
Nesouhlasím s novým zařazením a požaduji ponechání současného stavu plochy bydlení – kompaktní zástavbu.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Můj pozemek sousedí s Pražskou ulicí, kde provoz začíná být neúnosný a Lomená
ulice byla relativně klidnější místo. V poslední době se z ní ale stává parkoviště pro
klienty hudební školy a „školy“ KAIROS, která byla povolena v rozporu s ÚP a další
bydlení v této ulici přestává být únosné. Myslím, že právě v naší lokalitě je jasně vidět, že nový ÚP nemůže fungovat a poškozuje stávající obyvatele, což ale zdá se nikomu na úřadě nevadí.
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Ing. David Fürst,
Březnická 674, 460 08 Liberec

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1826/8, 1826/9, 1826/11, 1876/5 a 1876/210; LV 1032,
pod čj. 1475/2020/ST
k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. D8, D12, R1, VPS E04 a TI.1 na parcelách 1826/8, 1826/9, 1826/11, 1876/5 a 1876/210, LV 1032, k. ú. Dobřichovice
Text námitky:
Dne 8. 6. 2016 jsem podával připomínku k návrhu ÚP. Ze všech požadovaných změn
v návrhu byla akceptována pouze jedna, a to marginální, (SJ-VI*8) – z plochy pro
transformovnu TI VPS E04 byla odebrán okrajově zasažený pozemek 1826/9.
Při úpravě návrhu byly navíc změněny limity regulativů ploch OU – snížením ploch
zastavění z 60 % na 40 %. Rekapituluji tedy námitky, které jsem předkládal již před
čtyřmi lety, a platí stále, a přidávám novou.
– Parcela 1826/8 je již v současnosti zatížena průběhem elektrického vedení a navr- – Námitce se nevyhovuje.
hovaná plocha VPS E04 by z ní zabrala 4200 m2, tedy 47 % výměry.
Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07,
vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

– Z parcely 1826/9, také již znehodnocené elektrickým vedením, by měla být vyčleněna plocha pro stezku D12 a místní komunikaci D8.

– Parcela 1826/11, opět již nyní velmi postižená stávajícím nadzemním elektrickým
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
technické infrastruktury (TI-návrh) pro VPS –
Rozvodna VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté
z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje,
byl na základě Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimalizován tak, aby plocha Z07 odpovídala ZÚR.
V ostatním, a to i na pozemku parc. č. 1826/8,
k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele
námitky, musí být zastavitelná plocha Z07 zachována, protože bez jejího vymezení by nemohl být
prokázán soulad s nadřazenou ÚPD podle § 53
odst. 4 stavebního zákona a pořizovatel by musel
dát návrh na zamítnutí vydání ÚP Dobřichovic
podle § 53 odst. 6 stavebního zákona. Nutno připomenout § 52 odst. 4 stavebního zákona, podle
kterého se nepřihlíží k námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR Středočeského kraje, a to rozvodna VVN 110 kV bezpochyby je.
– Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1826/9, k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele námitky,
není dotčen dopravní stavbou D8 „Nová místní
obslužná obousměrná komunikace, která se odpojuje od silnice II/115 v prodloužení ulice Randova
a obslouží novou zastavitelnou plochu“ funkční
skupiny D1 (komunikace zklidněné se smíšenou
dopravou), vymezenou návrhem ÚP Dobřichovice, jedná se pouze o její nepřesné ukončení s přechodem na dopravní stavbu D12 „Nová pěší
a cyklistická cesta podél severní hrany zástavby“
funkční skupiny D2 (komunikace zklidněné nemotoristické), která bude odstraněna tak, že na pozemek parc. č. 1826/9 nebude stavba D8 zasahovat, výkres č. N.3 „Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, bude opraven – viz Pokyny (bod VP*9). Dopravní
stavba D12 je pokračováním, jinak slepé, navrhované dopravní stavby D8, pro lepší prostupnost
územím.
– Námitce se nevyhovuje.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
vedením s ochranným pásmem v celkové šíři 45 m a ještě dálkovým kabelem spojů, by měla být rozdělena místní komunikací D8 o výměře minimálně 800 m2 a měla by na ní být umístěna zastávka BUS.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Odůvodnění: Dopravní stavba D8 „Nová místní
obslužná obousměrná komunikace, která se odpojuje od silnice II/115 v prodloužení ulice Randova
a obslouží novou zastavitelnou plochu“ funkční
skupiny D1 (komunikace zklidněné se smíšenou
dopravou) je vymezena návrhem ÚP Dobřichovice na pozemku parc. č. 1826/11, k. ú. Dobřichovice, v ochranném pásmu VVN pro zlepšení prostupnosti území nové zastavitelné plochy Z02. Zastávka BUS, vyznačená schematicky značkou, kterou je podle podatele připomínky dotčen pozemek
parc. č. 1826/11, bude v návrhu ÚP Dobřichovic
ponechána, protože se jedná o stávající zastávku
autobusových linek č. 665 a 951, a tudíž ji návrh
ÚP Dobřichovic nevymezuje, ale pouze eviduje
s ohledem na dopravní koncepci.
– Parcela 1876/5 by měla být celá zahrnuta do VPS TI.1.
– Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelná plocha Z04, vymezená
návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha technické
infrastruktury (TI-návrh) pro VPS – Rozšíření
a intenzifikace ČOV (VPS/TI.1), pro kterou lze
vyvlastnit práva k pozemku parc. č. 1876/5, k. ú.
Dobřichovice, bude v návrhu ÚP ponechána pro
budoucí rozšíření a intenzifikaci ČOV Dobřichovice, která má klíčové postavení také pro rozvoj
napojených obcí Všenory, Karlík, Černolice a Lety.
– Parcela 1876/210 by měla být rozdělena dopravním koridorem R1 o výměře mini- – Námitce se nevyhovuje.
málně 1500 m2.
Odůvodnění: Územní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro přeložku silnice III/11510, včetně
mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě
a napojení lokality V Luhu, kterou je dotčen pozemek parc. č. 1876/210, k. ú. Dobřichovice, bude
v návrhu ÚP ponechána. Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny v území, které by mohly
přeložku silnice III/11510 podstatně ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude prověřena její potřeba
a plošné nároky.
V součtu všech těchto zatížení (minimální výměra plochy záboru je cca 7500 m2) je Námitce se nevyhovuje.
zřejmé, že míra omezení vlastnických práv u výše uvedených parcel porušuje princip Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1826/8, 1826/9,
přiměřenosti.
1826/11, 1876/5 a 1876/210, k. ú. Dobřichovice, ve
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Nesouhlasím tedy s umístěním VPS E04 na p. 1826/8, ani s umístěním stezky D12
a komunikace D8 na p. 1826/9. Nesouhlasím s umístěním komunikace D8 a zastávkou BUS na p. 1826/11, ani s umístěním VPS TI.1 na p. 1876/5.
Zároveň nesouhlasím s umístěním územní rezervy pro dopravní stavbu R1 na pozemku 1876/210.
V poslední řadě nesouhlasím se změnou regulativu ploch OU – plochy zastavění
z 60 % na 40 %.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Nesouhlasím s výše uvedenými navrhovanými opatřeními, která omezují má vlastnická práva, vzhledem k jejich kvantitě, a především s ohledem na skutečnost, že nás,
jako vlastníky velmi významně dotčených pozemků, nikdo z příslušných základních
ani vyšších územních samosprávných celků neoslovil s žádnou nabídkou ani prostou
informací, která by mohla být úvodem seriózní dohody. Navrhovaná opatření tedy
odmítám jako nevyvážená a nepřiměřená, v rozporu s dobrými mravy.
Dle § 170 stavebního zákona, v návaznosti na § 3 zákona č. 184/2006 Sb., je dáno, že
plochy, jejichž způsob využití má sledovat veřejný zájem, je pořizovatel povinen
vymezovat primárně na pozemcích obce. Nelze tedy zasahovat svévolně do vlastnických práv soukromých subjektů.
V § 1038 nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je jasně uvedeno, že omezit
vlastnické právo lze jen na základě zákona, a to jen tehdy, pokud veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak. A to vždy za náhradu.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
spoluvlastnictví podatele námitky, jsou návrhem ÚP
Dobřichovic dotčeny v přiměřeném rozsahu při respektování principu nezbytnosti a minimalizace zásahu do vlastnických práv. Vyjma zastavitelných
ploch Z04 a Z07, nově vymezených návrhem ÚP
Dobřichovic, by měl podatel námitky vycházet
z principu očekávatelnosti, protože ostatní pozemky
jsou dotčeny již na základě platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

62

MUDr. Aleš Fürst,
Písecká 487, 460 08 Liberec 8

ze dne 14. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 61.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1544/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 61.
Ve spoluvlastnictví podatele námitky, jsou pozemky
parc. č. 1826/8, 1826/9, 1826/11, 1876/5 a 1876/210;
LV 1032, k. ú. Dobřichovice.

63

Ing. František Fürst,
5. května 10, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 61.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1543/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 61.
Ve spoluvlastnictví podatele námitky, jsou pozemky
parc. č. 1826/8, 1826/9, 1826/11, 1876/5 a 1876/210;
LV 1032, k. ú. Dobřichovice.

64

Ing. Milan Gelnar,
Bořivojova 769/68, 130 00 Praha 3;
Mgr. Hana Gelnarová,
Bořivojova 769/68, 130 00 Praha 3

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 17. 9. 2020 Pozemek dotčený námitkou: pozemky parc. č. 111, 113, 114 a 115, LV 373
pod čj. 1581/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: C1 – Plochy smíšené obytné – staré centrum –
území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání
Text námitky:
RD se zahradami mezi ulicemi Vítova a Lomená, jsou v návrhu ÚP vyznačeny jako
území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání. Blok tvoří celkem
16 objektů, povětšinou využívaných k rezidenčnímu bydlení. Domy byly postaveny
v převážně jednotném „secesním“ slohu (byť některé podlehly v průběhu přestaveb
necitlivým zásahům) a lze konstatovat, že tvoří jednotný stavebně a historicky hod-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 111, 113, 114 a 115,
k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitky,
byly již v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ
vymezeny jako zastavěné území stabilizované plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav) v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití
a prostorového uspořádání, tzn., že připomínka
mohla být uplatněna již ve fázi SJ, kdy byl návrh
ÚP Dobřichovic pro SJ vystaven k připomínkám od
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údaje o podateli námitky

Ing. Jiří Hakl,
Aubrechtové 3110/8,
106 00 Praha 10

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

notný urbanistický celek, který není v Dobřichovicích až tak běžně k vidění a město
by se jím mělo pyšnit.
Nový návrh ÚP dle našeho přesvědčení zásadně negativně mění a uvolňuje současná
pravidla možné regulace zastavění předmětné oblasti v budoucnosti a podáváme proti
novému návrhu ÚP Dobřichovic námitky z níže uvedených důvodů.
V bytové oblasti nesouhlasíme s možností navrhovanou novým ÚP budovat na tomto území:
a) provozovny služeb a výroby
b) zvýšit možnost zastavění pozemků až na 50 % zastavěnost na úkor zahrad a zeleně
c) umožnit postavení pro tohle území naddimenzovaných obytných budov o ploše až
1000 m2 a výšce stavby 12 m (po případném výkupu a scelení jednotlivých parcel
je to snadno představitelná a smutná realita)
d) maximální výška vrcholu stavby by měla být počítána od úrovně stávajícího terénu a ne od základové desky! Navržené vymezení je natolik „gumové“, že by případné novostavby bytových domů mohly „vyrůst“ nad výšku danou regulací v ÚP
e) nevíme, co si máme představit pod pojmem „nerušící provozovna“, protože ze své
podstaty je většina provozů rušivých. Je možno taxativně pojmenovat přípustné
vymezit, co se tímto pojmem myslí?
Rádi bychom, aby předmětná lokalita zůstala i nadále, stejně jako v aktuálním ÚP,
oblastí „bydlení v RD“, tj. byla převedena pod vymezení B3.
Zásadně nesouhlasíme se zařazením naší nemovitosti a pozemků do navrhované kategorie C1. Oprávněně se domníváme, že hlavním důvodem zařazení této oblasti pod
kategorii C1 pouze účelově umožňuje postupně dotčenou oblast přeměnit na bydlení
v bytových domech s obchody a službami. Jinými slovy, že jde o tlaky a vyhovění
zájmu developerů a ne službu obyvatelům města.

3. 5. 2016 do 16. 6. 2016, tak podatelé námitky nepostupovali. Nelze proto očekávat, že po VP bude
provedena koncepční změna urbanistické koncepce,
která by vyvolala opakované VP. Současná regulace využití pozemků parc. č. 111, 113, 114 a 115, je
stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbová plocha individuální
bytové zástavby čistého bydlení (BC-návrh). Návrh
ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů. Cílem stanovených regulativů plochy
C1 je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce. V souladu
s tím, nelze vyhovět požadavku na zařazení pozemků parc. č. 111, 113, 114 a 115 do plochy bydlení –
zahradní čtvrť (B3), to by bylo vyloženě necitlivé
z hlediska charakteristiky plochy B3. V námitce
uváděné důvody nesouhlasu jsou spekulativní, protože k takovému chování nemůže při respektování
ÚP dojít.

ze dne 16. 9. 2020;
Námitky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Na základě veřejné vyhlášky MěÚ Dobřichovic o zahájení řízení o ÚP Dobřichovic
pod čj. 1540/2020/ST
a po veřejném projednání návrhu ÚP Dobřichovic dne 10. 9. 2020 s výkladem projektanta Ing. arch. Pavla Hniličky vznáším námitky k tomuto návrhu.
V souladu s ust. § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona vznáším následující
námitky
ke zveřejněnému návrhu ÚP města Dobřichovice:
A. Pozemky v mém vlastnictví v k. ú. Dobřichovice – aktivní legitimace k podání
námitek, vymezení území dotčeného námitkou
Jsem vlastníkem následujících pozemků nacházejících se v k. ú. obce Dobřichovice,
zapsaných na LV 1308 u KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ:
• pozemek parc. č. 1958/2, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 159 m2
• pozemek parc. č. 1959/2 druh pozemku zahrada, o výměře 472 m2
• pozemek parc. č. 1960/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1958/2, 1959/2,
1960/2 a 1961/1, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví
podatele námitky, byly již v návrhu ÚP Dobřichovic
z 04/2016 pro SJ vymezeny jako zastavěné území
stabilizované plochy bydlení – domy V Luhu (B4stav), tzn., že podatel námitky mohl uplatnit připomínku již ve fázi SJ, kdy byl návrh ÚP Dobřichovic
z 04/2016 pro SJ vystaven k připomínkám od 3. 5.
2016 do 16. 6. 2016, tak, ale podatel námitky nepostupoval a sám se tak zbavil možnosti uplatnit připomínku podle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Nelze proto očekávat, že po VP bude na základě jeho
námitky k minimální velikosti pozemku provedena
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60 m2, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci, č. ev. 396
• pozemek parc. č. 1961/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
28 m2, jehož součástí je stavba garáže bez přiděleného čp. nebo čev. (dále jen „Dotčené nemovitosti“).
Dotčené nemovitosti se podle Návrhu ÚP nacházejí v zastavitelné ploše bydlení B4
„Domy v Luhu“.
Návrh ÚP stanoví prostorové regulativy plochy B4 s tím, že pro povolené využití
stanoví mj. požadavek minimální velikosti pozemku 800 m2.
Dle bodu F Návrhu ÚP se tento požadavek uplatní i v případě, kdy stavebník hodlá
odstranit stávající stavbu pro rodinnou rekreaci (chatu) na pozemku, který neodpovídá požadované velikosti, a plánuje jej nahradit novým větším domem.
B. Text námitky
Stanovení minimální velikosti pozemku 800 m2 i pro transformaci rekreačních objektů na objekty bydlení je v dané lokalitě nepřiměřeně omezující a věcně nedůvodné,
přičemž tento požadavek nereflektuje charakter stávající zástavby v lokalitě B4, kde
jsou velikosti pozemků, na nichž jsou umístěny RD, v rozmezí cca 284 – 700 m2, dané omezení tedy neodpovídá stávajícímu charakteru zástavby v dané lokalitě, vytváří
nepřiměřeně omezující podmínky pro žádoucí transformaci rekreačních objektů na
objekty bydlení a představuje nepřiměřený zásah do vlastnického práva vlastníků rekreačních objektů. Pro danou lokalitu je přiměřená a odpovídající existujícím poměrům minimální velikost 600 m2.
C. Odůvodnění námitky
Úvodem bych rád krátce zrekapituloval okolnosti, které mě vedly k podání této námitky:
Jsem vlastníkem rekreačního objektu č. ev. 396 v ul. Všenorská na pozemcích parc.
č. 1960/2, 1959/2 a 1958/2 k. ú. Dobřichovice.
Vzhledem k tomu že se jedná o starý a již špatně obyvatelný objekt, měl jsem
v úmyslu (a nadále je to mým záměrem) tento objekt kompletně zrekonstruovat. Po
provedené rekonstrukci bych se rád i s rodinou natrvalo přestěhoval do nově zrekonstruovaného objektu a užíval tento objekt k trvalému bydlení.
Tento postup je i v souladu se stávajícím ÚP Dobřichovic, kde pro tuto oblast BC3
– plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení platí v popisu charakteristiky území v ÚP jako přípustné využití:
– bydlení v RD
– transformace objektů individuální rekreace na RD
Z této možnosti uvedené v ÚP – transformace objektů individuální rekreace na
RD – jsem vycházel a takto jsem měl zpracovanou projektovou dokumentaci. Při
první konzultaci s mým projektantem na stavebním úřadě v Dobřichovicích jsme byli
upozorněni pracovnicí stavebního úřadu, že nelze předkládat projekt pro rekonstrukci
tohoto objektu na RD, ale pouze jako rekonstrukci na objekt pro individuální rekreaci.
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
změna urbanistické koncepce lokality V Luhu, která
by vyvolala nové veřejné projednání a oddálení vydání nového ÚP. Současná regulace využití pozemků
parc. č. 1958/2, 1959/2, 1960/2 a 1961/1, je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako stávající plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým indexem 3
(BC3) prostorové regulace (BC-návrh), který od
schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
800 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
lokality V Luhu je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata. Nelze proto vyhovět ani jedné
z variant řešení námitky podatele na dodatečnou
úpravu regulativů, protože nic takového nebylo požadováno schváleným Zadáním ani Pokyny po SJ,
a nemá to ani oporu v genezi regulace lokality
V Luhu, která je stanovena platným ÚPnSÚ Dobřichovice již od roku 1996, resp. od roku 2006. Došlo
by tím k nepředvídatelnému narušení urbanistické
koncepce a ustálených vztahů v území lokality
V Luhu.
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úplné znění nebo významná část námitky
Proto jsem tedy na pokyn stavebního úřadu nechal tento projekt přepracovat, i když
můj záměr bydlet trvale v Dobřichovicích v RD se nezměnil.
Následně jsem pro takto přepracovaný projekt získal veškerá potřebná závazná stanoviska s kladným výsledkem:
– Povodí Vltavy, závod Berounka – schváleno
– MěÚ Černošice – Odbor životního prostředí – schváleno
– Krajská hygienická stanice středočeského kraje – schváleno
– Městská rada Dobřichovice – schváleno
– souhlas všech sousedů – schváleno, podepsáno
– MÚ Černošice – Odbor územního plánování – stanovisko, že záměr je nepřípustný
Důvodem tohoto negativního stanoviska odboru územního plánování je uváděna
„pouze“ velikost pozemku. Stávající velikost mého pozemku je 691 m2. V ÚP je
uvedena minimální velikost pozemku pro výstavbu nového bytového domu 800 m2.
Bohužel je v textu ÚP také uvedena věta, že tato velikost platí i pro přestavby a nástavby.
Toto je jediný důvod, proč je dle vydaného stanovisko odboru územního plánování
jako nepřípustnost tohoto posuzovaného záměru. Ostatní parametry požadované ÚP
(míra zastavění plochy, výška stavby, výška obytných částí nad stoletou vodu) jsou
splněny.
Ve vyjádření odboru územního plánování je dále výslovně uvedeno, že navrhovaný
záměr odpovídá funkčnímu využití plochy individuální bytové zástavby čistého
bydlení BC3.
Umístění stávajícího pozemku neumožňuje jeho zvětšení o 109 m2, které by dostačovalo ke splnění požadavku ÚP města. Projednával jsem i možnost odkupu těchto
109 m2 od sousedů a tato varianta je nereálná.
Z historických důvodů byly dříve pozemky parc. č. 1959/1 a 1959/2 vč. pozemků
1958/1 a 1958/2 sloučeny v jeden celek, a tedy měly odpovídající velikost pro výstavbu.
K rozdělení těchto pozemků došlo v sedmdesátých letech, kdy došlo k dělení majetku
mezi mým otcem a jeho sestrou a následně k výstavbě sousedního domu. Rozdělení
pozemků bylo tehdy schváleno stavebním úřadem i městem Dobřichovice. Tehdy
nebylo ze strany stavebního úřadu nijak avizováno, že velikost rozdělených pozemků
bude mít následně zcela fatální důsledek na případnou přestavbu stávajícího starého
objektu a na možnost se trvale přesídlit do Dobřichovic.
Stávající objekt je natolik půdorysně malý a fatálně poškozený po opakovaných povodních, že je zcela nevyhovující pro trvalé rodinné bydlení. Možnost rekonstrukce
objektu ve stávajících půdorysných a výškových rozměrech je pro trvalé rodinné
bydlení zcela neproveditelné.
Mám k tomuto místu silný citový a rodinný vtah. Můj děda přišel do obce ve dvacátých letech minulého století, žil zde až do své smrti. Můj otec se v Dobřichovicích
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narodil a vyrůstal tam a v dospělosti po celý život do tohoto objektu pravidelně jezdil. Já jsem zde od dětství, v tomto objektu, trávil každé prázdniny a pravidelně o víkendech zde trávil mnoho času. Proto nyní chci tento objekt rekonstruovat a přestěhovat se do něj i s rodinou. Do tohoto stavebního záměru jsem již vložil dosti značné
finanční prostředky a měl jsem v úmyslu vlastní stavební činnost zahájit v roce 2020.
Stávající projekt na rekonstrukci objektu je zpracován velmi citlivě, aby nový objekt
vhodně zapadal do uliční úrovně okolních domů a architektonicky ladil s okolními
stavbami. Porovnával jsem si také velikosti okolních RD v ulici Všenorská a musím
konstatovat, že jejich velikosti pozemků se pohybují v rozmezí cca 284 – 700 m2
tzn., že jsou některé podstatně menší než můj pozemek, natož aby pozemky plnily
požadavek 800 m2 daný ÚP.
Zcela konkrétně lze namátkou uvést následující příklady pozemků (jedná se pouze
o malou ukázku), které jsou v bezprostředním okolí mého objektu, a na nichž jsou
umístěny bytové domy, které zdaleka nesplňují požadavek minimální výměry 800 m2:
RD v ulici Všenorská čp. 275 – celková výměra pozemku (zastavěná plocha + přilehlý
pozemek) činí 424 m2.
RD v ulici Všenorská čp. 886 – celková výměra pozemku (zastavěná plocha + přilehlý
pozemek) činí 426 m2.
RD v ulici Všenorská čp. 1134 – celková výměra pozemku (zastavěná plocha + přilehlý pozemek) činí 474 m2.
RD v ulici U Kruhárny čp. 282 – celková výměra pozemku (zastavěný + přilehlý pozemek) činí 595 m2.
Jediným možným řešením stávající nežádoucí situace je buď změna stávajícího
ÚP, anebo změkčení této nepřiměřeně tvrdé a věcně nedůvodné regulace v novém ÚP.
Vzhledem k tomu, že je v současnosti projednáván návrh nového ÚP, je podle mého
názoru na místě napravit existující nedostatky stávajícího ÚP v novém ÚP.
Je dle mého názoru pro obec ze všech v úvahu přicházejících hledisek nepochybně přínosnější (ze sociálních, daňových atd. hledisek), pokud jsou objekty
na území obce využívány k trvalému bydlení občanů, když naopak přínos krátkodobého rekreačního užívání objektů je pro obec sporný, v lokalitě B4 navíc
objekty bydlení jednoznačně převažují. Podle mého názoru je v zájmu obce, aby
byly vytvořeny přiměřené podmínky umožňující stávajícím vlastníkům rekreačních nemovitostí provést konverzi objektů na rodinné bydlení za takových
podmínek, které budou přiměřeně respektovat stávající charakter zástavby,
a které nebudou nepřiměřenými regulativy tuto transformaci znemožňovat.
V ploše B4 se dle Návrhu ÚP ostatně s povoleným využitím staveb jako „stavby
pro rodinnou rekreaci“ ani nepočítá, a to na rozdíl od lokality B8 („Bydlení
a chaty v Luhu“).
D. Návrhy možných řešení námitek
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Varianta 1:
Navrhuje se, aby byly v Návrhu ÚP upraveny regulativy upravující minimální výměru
pozemku pro stavbu RD v lokalitě B4 „Domy v Luhu“ tak, že v případě, kdy stavebník hodlá odstranit stávající stavbu pro rodinnou rekreaci (chatu) na pozemku a plánuje jej nahradit novým větším RD, se uplatní minimální výměra pozemku 600 m2.
Varianta 2:
Navrhuje se, aby byly v Návrhu ÚP upraveny regulativy upravující minimální výměru
pozemku pro stavbu RD v lokalitě B4 „Domy v Luhu“ tak, že se použije minimální
výměra pozemku 600 m2.
Varianta 3:
Navrhuje se, aby v bodě F odst. 5 Návrhu (Požadovaná velikost pozemku) bylo doplněno následující:
Tento požadavek se uplatňuje v případě: stavebník hodlá odstranit stávající stavbu
pro rodinnou rekreaci (chatu) na pozemku, který neodpovídá požadované velikosti,
a plánuje jej nahradit novým větším domem; toto pravidlo pro umístění stavby na
pozemku, na němž byla odstraněna stavba pro rodinnou rekreaci, se neuplatní
pouze za podmínek, že navrhovaná stavba svým objemem, zastavěností a regulovanou výškou nepřekračuje sousední stavby v řadě a vhodně urbanisticky doplňuje uliční frontu a obraz města.
Příloha: Závazné stanovisko odboru územního plánování MÚ Černošice
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Jan Halounek,
Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1876/280; LV 2079, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1533/2020/ST
Území dotčené námitkou: VO3 – východní zóna
Text námitky:
1. Námitka proti zařazení ulic Topolová a Jabloňová do VO3. Vzhledem k reálnému
současnému charakteru zástavby, kdy se v dotčeném území provozovny výroby
a služeb prakticky nevyskytují, odpovídá situace zařazení lokality do B3.
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Ve vlastnictví podatele námitky není dle údajů KN
pozemek parc. č. 1876/280, k. ú. Dobřichovice.
1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území tzv. „východní zóny“, lokalizované podatelem námitky v rozsahu zástavby kolem ulic Topolová a Jabloňová, je v platném
ÚPnSÚ Dobřichovic vymezeno již od jeho schválení v roce 1996 jako funkční plocha pracovních
aktivit (PA) s možností bytů pro uživatele nebo
správce areálu, ale nepřípustnými stavbami RD.
V souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou
návrhem ÚP Dobřichovic, ale i platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, je ulicí Randova ohraničeno území
určené pro obytnou zástavbu a území za touto
ulicí, směrem na jihovýchod k ČOV, je určeno
pro plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
s bydlením (VO3). Bydlení je v této ploše podmíněně přípustné ve formě bytů, např. pro správce,
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2. Námitka proti navržené protipovodňové hrázi v ulici Randova, a nikoli v ulici
5. května. Navržené opatření bezdůvodně znevýhodňuje vlastníky nemovitostí
v ulicích Jabloňová a Topolová. A to nejen ohrožením zdraví a majetků případnou
povodní, ale též všemi důsledky jako je výše cen nemovitostí, výše pojistného atd.

3. Námitka proti určení pozemku č. parc. 1876/10 k zástavbě. Dotčený pozemek ponechaný jako zelená plocha (park, lesopark) by vhodněji doplňoval lokalitu východní zóny vzhledem k současným (či budoucím) provozovnám v nejbližším
okolí (Jojo Gym, soukromá školka, cidrerie) a také vzhledem k pietnímu místu
u křížku.
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zaměstnance, ovšem nikoliv ve formě bytů v samostatných stavbách pro bydlení jako jsou RD,
řadové RD a bytové domy, které jsou v ploše VO3
nepřípustné, ale bydlení pro uživatele nebo
správce je součástí staveb pro výrobu a obchod.
Nahrazení plochy VO3 plochou bydlení – zahradní čtvrť (B3) by znamenalo neodůvodněný
nekoncepční zásah do urbanistické struktury
obytný ploch města. Na stávající stavby pro bydlení se podmínky plochy VO3 nevztahují a platí
nadále podmínky, za kterých byly zkolaudovány.
Změny těchto staveb a jejich zastavěných stavebních pozemků však mohou být omezeny na základě nových limitujících podmínek v území.
2. Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: V rámci územní rezervy R1, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového
křížení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
je stanoveno kapitolou J „VYMEZENÍ PLOCH
A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, řešit protipovodňová opatření pro zastavěné území, zastavitelné plochy a novou plochu pro výrobu za ČOV
Dobřichovice. Ze znění námitky je zřejmé, že nebylo reagováno na návrh ÚP Dobřichovic předložený k VP, a proto byla vzata na vědomí.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1876/10, k. ú.
Dobřichovice, který není ve vlastnictví podatele
námitky, je určen k zastavění již od schválení
ÚPnSÚ Dobřichovice v roce 1996, tj. od stejné
doby, kdy byl určen k zastavění i pozemek parc.
č. 1876/280, k. ú. Dobřichovice, uváděný podatelem námitky. Z pohledu rovnosti práv v území je
proto nepřípustné, aby jiným vlastníkům mělo být
odňato něco, co sám podatel námitky využil. Zařazení pozemku parc. č. 1876/10 do plochy smíšené výrobní – výroba a obchod s bydlením (VO3)
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dle návrhu ÚP Dobřichovic je v souladu s platným ÚPnSÚ Dobřichovice a jeho vyjmutí z možnosti zástavby je v rozporu se Zadáním.
4. Námitka proti umístění navrhované komunikace do bezprostřední blízkosti za sou- 4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Z námitky není zřejmé, jakou navrčasnou zástavbu za ulicí Topolová. Kvalita bydlení v ulici Topolová by navrženým
řešením byla jednoznačně zhoršena – hlukem, prašností, ohrožením zdrojů pitné
hovanou silnici za ulicí Topolová její podatel povody.
žaduje posunout dále od obytné zástavby RD, pokud tím myslí územní rezervu R1, vymezenou návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice
III/11510 včetně podjezdu, mimoúrovňového křížení železniční tratě a napojení lokality V Luhu,
pak se nejedná o návrh silnice, ale o plochu
územní rezervy pro silnici III/11510, pro níž jsou
stanoveny podmínky budoucího využití v kapitole
J „VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic.
5. Námitka proti rozšíření komunikace v ulici Jabloňová. Případné rozšíření by jed5. Námitce se nevyhovuje.
noznačně negativně ovlivnilo kvalitu bydlení v této ulici zvýšenou dopravou se
Odůvodnění: Posouzení koncepce veřejné dovšemi důsledky (hluk, prašnost).
pravní infrastruktury a návrh dopravní stavby D7
„Rozšíření místní obslužné komunikace Jabloňová – v lokalitě Dlouhý díl“ vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic je v souladu se Zadáním a z hlediska urbanistické koncepce, stanovené platným
ÚPnSÚ Dobřichovice a převzaté do návrhu ÚP
Dobřichovic, se nejedná o „klidovou zónu RD“,
ale o plochu výrobní smíšenou, ve které může
samozřejmě k nárůstu dopravy dojít.
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Mgr. Gabriela Halounková,
Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 66.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1532/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 66.
Ve vlastnictví podatele námitky, jsou pozemky parc.
č. 1876/13, 1876/280 a 1876/281, k. ú. Dobřichovice.
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Ing. Daniel Havlík, CSc.,
Za Mlýnem 888,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: celý ÚP – připomínky k textové části nápod čj. 1522/2020/ST
vrhu
Text připomínky:
Preambule:
Návrh ÚP doznal od SJ řadu úprav ve snaze vyhovět velké části připomínek, což bylo správně. Základní koncepce však zůstala většinově zachována a nynější upravený

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Číslování dílčích námitek podání 1 až 8 doplnil pořizovatel pro jejich identifikaci.
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návrh doporučuji upravovat již jen ve smyslu upřesňování nejasností a odstraňování
chyb, které se připomínkami a námitkami vyjeví. Cílem by mělo již být co nejrychlejší dokončení procesu schválení ÚP.
Jednotlivé připomínky k textové části návrhu ÚP:
1. Str. 8 – bod 1.2.20 Maximální výška stavby – měřit ji od rostlého terénu analogicky s regulovanou výškou stavby, nikoliv od základové desky.

2. Str. 18 – bod 3 Regulovaná výška stavby – doplnit mezi varianty a) a b) ještě třetí
alternativu.
„Od úrovně maximální regulované výšky stavby je možné vystavět:
a) šikmou střechu s nejvýše dvěma štíty, případně s podkrovními podlažími,
v maximálním úhlu 45° a o maximální výšce 6 m, nebo
b) mansardovou střechu s nejvýše dvěma štíty, případně s podkrovními podlažími, se sklonem střechy větším než 45° za podmínky, že střecha, resp. podkrovní podlaží svými rozměrovými parametry nepřekročí geometrický obrazec popsaný bodem a), nebo
c) jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 m, ustoupené od průčelí orientovaného
ke stavební čáře a jednoho dalšího průčelí alespoň o 3 m.“
3. Str. 18 – bod 4 Shodně se str. 8: Maximální výška stavby – měřit ji od rostlého terénu analogicky s regulovanou výškou stavby, nikoliv od základové desky.

4. Str. 18 – bod 5 Minimální velikost pozemku
Ponechat v textu poslední větu „V případě demolice původní stavby a její nahrazení
novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby.“, ale
dát ji jako samostatný odstavec, aby ji nebylo možné vykládat, že platí jen pro stavby
občanského vybavení v předešlé části odstavce.
Pro odstranění nejasností ohledně zastavitelnosti podlimitních pozemků dále doplnit
větu:
„Pozemek s menší než minimální výměrou dle daného regulativu se stavbou zapsanou v katastru nemovitostí je v případě rekonstrukce existující stavby nebo v případě
demolice původní stavby a nahrazení novostavbou možné zastavět až do limitu zastavěnosti pozemku dle daného regulativu území.“
Ve snaze vyhovět některým připomínkám či námitkám vlastníků specifických po-
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1. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení pojmu prostorového regulativu „Maximální výška stavby“, zejména v bodu
1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic bude upřesněno, jak
je namítáno – viz Pokyny (bod VP*10).
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zásadní doplnění významného prostorového regulativu „regulovaná výška stavby“ bodu
3 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, kterým se reguluje
většina ploch s rozdílným způsobem využití na území města Dobřichovice nelze po VP vyhovět. Mohlo
by tím dojít k riskantnímu zásahu do procesu pořizování s nepředvídatelným narušením urbanistické
koncepce a ustálených vztahů v území.
3. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení pojmu prostorového regulativu „Maximální výška stavby“, zejména bodu 4
kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic bude upřesněno, jak
je namítáno – viz Pokyny (bod VP*10).
4. Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Odstavcové řazení prostorového regulativu bodu 4 „Minimální velikost pozemku“ kapitoly
F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic, bude upraveno, jak je namítáno –
viz Pokyny (bod VP*11). V ostatním nebylo námitce vyhověno. Stejně jako u námitky č. 2 se jedná
o zásadní doplnění významného prostorového regulativu „minimální velikost pozemku“ bodu 5 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části ná-
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
zemků navrhuji ještě ohledně zastavitelnosti podlimitních pozemků doplnit větu:
„Nezastavěný pozemek s menší než minimální výměrou dle daného regulativu, kde
jedinou překážkou výstavby je právě jen velikost pozemku, lze v odůvodněných případech zastavět za splnění podmínek, že pozemek má výměru alespoň 800 m2, sousední pozemky alespoň ze dvou stran jsou přibližně stejné velikosti a je na nich stavba zapsaná v katastru nemovitostí, a lze splnit ostatní regulativy daného území.“
5. Str. 22 až 41 – bod F2 Plochy s rozdílným způsobem využití
U všech regulativů se poslední věta pod tabulkou odkazuje chybně na kapitolu F,
str. 19. Správně má být odkaz na kapitolu F, str. 18 ž 20.

6. Str. 22 – Regulativ C1 a vazba na hlavní výkres
Tabulka „Podmínky prostorového uspořádání“ uvádí odlišnou (přísnější) regulaci
v území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání. V hlavním výkresu je
tímto označením vymezena oblast ulic mezi Lomenou a Pražskou a v úplném centru
města oblast kolem nákupního střediska Coop. Současný RP centra však obdobnou
přísnější regulaci má také v části ulice Palackého směrem ke kruhovému objezdu a v
jižní části ulice 5. května před zámkem.
Platí-li, že přijetím nového ÚP bude tento nadřazen dříve přijatému RP je nutné pečlivě porovnat RP centra s navrhovaným ÚP a upravit vyznačení oblastí regulace v ÚP
tak, aby ÚP byl ve shodě s RP.
RP též přesně navrhuje, jak by měla vypadat případná přestavba nákupního střediska
Coop, přičemž ÚP na toto neodkazuje, ale jen vymezuje plochu kolem Coop jako
VPS/3 nové náměstí (viz str. 47). Sjednotit ÚP a RP.
7. Str. 31 – Regulativ B6 – tabulka Podmínky prostorového uspořádání
Do kolonky Zastavěnost doplnit „Vztahuje se na plochu B6 jako celek“.
V Kolonce Regulovaná výška stavby doplnit větu „Stávající stavby nebudou navyšovány nástavbami, které by tuto výšku překročily. Umožnit lze pouze vybudování
šikmých střech ve sklonu do 35° nad stávajícími plochými střechami, bez obytných
podkroví.“.

46 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
vrhu ÚP Dobřichovic, kterým se reguluje většina
ploch s rozdílným způsobem využití na území města
Dobřichovice, kterému nelze po VP vyhovět. Mohlo
by tím dojít k riskantnímu zásahu do procesu pořizování s nepředvídatelným narušením urbanistické
koncepce a ustálených vztahů v území.
5. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Nepřesné odkazy s textem: „pozn. popis regulativů je podrobně rozveden v kap. F,
str. 19“ pod každou tabulkou „Podmínek prostorového uspořádání“ subkapitoly F.2 „Plochy s rozdílným způsobem využití“ kapitoly F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic na stranách 22 až 41, bude upraveny, jak je
namítáno – viz Pokyny (bod VP*12).
6. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic a území se
specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, vymezené výkresem č. N.2
„Hlavní výkres“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, si nekonkuruje, není v rozporu, s řešeným
území RP Dobřichovice – centrum, to zajišťuje subordinace ÚPD. Soulad platného RP Dobřichovice –
centrum s ÚP Dobřichovic bude prověřen po účinnosti ÚP Dobřichovic, a v případě, že nebude RP
Dobřichovice – centrum s ÚP Dobřichovic v souladu, je město Dobřichovice povinno pořídit změnu
RP Dobřichovice – centrum podle § 71 odst. 4 stavebního zákona.
7. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Doplnění tabulky Podmínky prostorového uspořádání regulativů plochy bydlení – solitérní bytové domy (B6) u prostorového regulativu
„Zastavěnost“ se nejeví jako potřebné, protože
v kontextu s regulativy ostatních ploch je zřejmé, že
se váže k ploše B6 a nikoliv k ostatním plochám.
Stejně jako u námitek č. 2 a 4 by se umožněním vybudování šikmých střech nad bytovými domy jednalo o zásadní doplnění významného prostorového
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
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poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

regulativu „regulovaná výška stavby“ regulativů
plochy bydlení – solitérní bytové domy (B6) kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, kterému nelze po VP vyhovět. Mohlo by tím dojít k riskantnímu zásahu do
procesu pořizování s nepředvídatelným narušením
urbanistické koncepce a ustálených vztahů v území.
8. Str. 41 Regulativ PR
8. Námitce se nevyhovuje.
Pod tabulku Podmínky prostorového uspořádání přidat odkaz na kapitolu K (podOdůvodnění: Textová část návrhu ÚP Dobřichovic
mínka ÚS).
je uspořádána v souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky
Nelze-li podmínku ÚS ponechat v platnosti po celou dobu existence ÚP, pak by bylo č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
vhodnější základní parametry požadované ÚS zapracovat přímo do ÚP.
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
Odůvodnění:
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, a není důvod na tom cokoli ve věci ÚS
Snaha o zpřesnění ÚP.
měnit. Návrh ÚP Dobřichovic vymezuje území
s podmínkou zpracování ÚS ve výkresu č. N.1 „Výkres základního členění území“ a stanovuje podmínky v kapitole K „POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ
STUDIE“.
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Ing. Daniel Havlík, CSc.,
Za Mlýnem 888,
252 29 Dobřichovice;
Ing. Magda Havlíková,
Za Mlýnem 888,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 36; LV 1025, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1523/2020/ST
Území dotčené námitkou: západní část pozemku parc. č. 36 – viz dále
Text námitky:
1. Žádáme, aby pozemek č. parc. 36 („ostrov“ u elektrárny) byl shodně se současným
ÚP i s realitou rozdělen na výrobní plochu přiléhající k budově turbínové strojovny
u čp. 2 a na krajinnou zeleň ve východní části. Nesouhlasíme, aby regulativ KZ byl
na celém pozemku č. parc. 36. Západní část pozemku je vydlážděná v sousedství jezu
a vybetonovaná u elektrárny a slouží jako obslužná a montážní plocha pro elektrárnu.
Dosavadnímu regulativu PA odpovídá regulativ VO3, který patří přiřadit západní
části pozemku č. parc. 36.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Současný ÚP správně vymezuje výrobní plochu a krajinnou zeleň na pozemku
č. parc. 36.
Nový návrh tuto skutečnost nerespektuje, a proto je potřeba regulativ upravit a do
západní části „ostrova“ na pozemku č. parc. 36 přidat plochu s regulativem VO3.
Příklad části plochy (foto viz podání), která není a nikdy nebude krajinnou zelení.
Západní část pozemku č. parc. 36 je nezbytnou obslužnou a montážní plochou pro
elektrárnu a teoretickým místem, kde lze při jiném řešení turbínové strojovny vložit
do břehu další turbínu.

47 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Číslování dílčích námitek podání 1 a 2 doplnil pořizovatel pro jejich identifikaci.
1. Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 36/1, k. ú. Dobřichovice, druhem pozemku „ostatní plocha“, ve
vlastnictví podatelů námitky, vymezený návrhem
ÚP Dobřichovic jako nezastavěné území stabilizované plochy přírodní – krajinná zeleň (KZ-stav),
bude v části pozemku parc. č. 36/1, s využitím dle
platného ÚPnSÚ Dobřichovice jako stávající plocha pracovních aktivit (PA-stav), vymezena v návrhu ÚP Dobřichovic jako stabilizovaná plocha technické infrastruktury (TI-stav), která slouží pro zajištění provozu dvouturbínové vodní elektrárny jako
obslužná a manipulační plocha a pro přístup k jezu
z levého břehu – viz Pokyny (bod VP*13). Nebylo
vyhověno změnit plochu KZ na plochu smíšenou výrobní – výroba a obchod s bydlením (VO3), protože
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úplné znění nebo významná část námitky
Poznámka pořizovatele: Grafické výřezy, použité v odůvodnění námitky, nebyly převzaty.
2. Žádáme, aby bylo v ÚP vyznačeno těleso jezu, které je stavbou v korytu řeky,
a provoz elektrárny s existencí jezu souvisí.
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Olga Havlínová,
Krajníková 846,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou:
pod čj. 1594/2020/ST
Pěšina z ulice U Rokle směrem k Vinárně U Caldů
Pěšina z ulice Na Vyhlídce směrem do ulice Tyršova
Text připomínky:
V připravovaném novém ÚP postrádám návrh systematického řešení dopravy po
městě (alespoň výhledově), která by byla alternativou k autodopravě (zmiňovaný
možný obchvat obce není řešením). Současná dopravní situace ve městě je velmi náročná a myslím si, že pokud obec aktivně podpoří:
– autobusovou dopravu
– cyklodopravu (mám na mysli kolo jako dopravní prostředek, nikoli jako sport či turistiku)
– pěší dopravu
mnoho občanů (předpokládám až 30 %) toho využije a zvolí jinou alternativu než automobil.
– Žádám, aby byla obcí aktivně podpořena jízda na kole a chůze. Úseky s jízdními
pruhy pro cyklisty.
– Žádám, aby obec zvážila možnost posílení autobusové dopravy a její propagaci
a funkčnost (smysluplnost spojů).
– Žádám o opětovné promyšlení bezpečné cesty dětí do ZŠ Dobřichovice.
– Žádám, aby byla případnou revitalizací podpořena možnost pohodlně sejít/či sjet
na kole/s kočárkem pěšiny vedoucí
• z ulice U Rokle směrem k Vinárně u Caldů
• z ulice Na Vyhlídce směrem do ulice Tyršova
Odůvodnění:
V Dobřichovicích jsem žila od svých pěti let a po desetileté přestávce zde bydlím trvale od roku 2018. Mám tři děti a pro pohyb po městě – na nákup, do školky, na úřad
atd. volím výhradně kolo (případně pěší dopravu). Záleží mi na tom, v jakém prostoru
se pohybuji a kde se pohybují nejen moje děti. Právě ty budou řešit důsledky změny
klimatu, ke kterému automobilová doprava nemálo přispívá.

48 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
její regulativy neodpovídají charakteru využití části
pozemku parc. č. 36/1.
2. Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Výkres č. N.2 „Hlavní výkres“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic a výkres č. O.1
„Koordinační výkres“ jeho grafické části odůvodnění, budou doplněny o vyznačení pozemku parc.
č. 1889/32 (jez) a o popis pozemku parc. č. 1889/4
(řeka Berounka), k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny
(bod VP*14).
Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ byla cyklodoprava a ostatní alternativní
dopravy zapracovány do návrhu ÚP Dobřichovic
v rozsahu podrobnosti této ÚPD, která, vyjma VPS,
neřeší konkrétní stavby, ale koncepci dopravy.
Koncepce dopravní infrastruktury návrhu ÚP Dobřichovic vymezuje v intravilánu města Dobřichovice
především dopravně zklidněné komunikace a nemotoristické komunikace, které mají sloužit cyklistické
dopravě. Koncepce uspořádání krajiny návrhu ÚP
Dobřichovic dále rozvíjí stávající rekreační potencionál, např. uvolněním břehů řeky Berounky od
zástavby a jejich zpřístupnění pěšími stezkami
a cyklostezkou, doplněním prostupů do krajiny,
zejména v území na sever od města, a zachováním
stávajících pěších a cyklistických cest doplněním
o nové v nezastavěném území.
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úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Důležité jsou pro mě:
– Bezpečné cesty s mírnější autodopravou
– Kvalita ovzduší a celkový ekologický dopad autodopravy na naši krajinu
– Nižší hluk
V této souvislosti je pro mě aktivita obce v prosazování jiných alternativ dopravy po městě velmi důležitá.
Věřím, že systematická propagace cyklo/pěší dopravy a umožnění využít posílené
autobusové linky, bude mít vliv na kvalitu života nás všech.
Děkuji za zvážení mé připomínky.
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Monika Hladíková,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 124, 125; LV 486, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1558/2020/ST
Území dotčené námitkou: Území ulic Lomená a Na Chmelnici v platném ÚP označená jako plochy individuální bytové zástavby BC3 – tedy dle platné regulativy 3
s velikostí pozemku 800-1400 m2 a mírou zastavění plochy 0,28.
Text námitky:
Jako majitelka pozemku a RD v klidné bytové části v centru Dobřichovic jednoznačně nesouhlasím s plánovanou změnou ÚP, kdy by měl být nejen náš pozemek, ale také blízké okolí, přeřazeno do kategorie C1 – plochy smíšeně obytné. Naše klidná část
v ulici Lomená není k této změně vhodná. Důvodem je plánovaná změna, kdy by již
hlavním využitím nemělo být bydlení v RD a naopak by došlo k povolení využití veřejnou správou, školstvím apod. včetně obchodů a nerušících provozoven do velikosti 400 m2. Druhou nepřijatelnou změnou je pak i max. výška budov, možná zastavěnost a procento zahrady.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Nové možnosti hlavního využití mohou zcela změnit a také by v následujících letech
díky tlaku developerů zcela změnily charakter lokality z klidné bytové části na místo
plné vysokých budov nalepených na sebe. Podobné plánování probíhalo před desítkami let, kdy docházelo k masové výstavbě panelových domů. Výška budov přesahuje okolní zástavbu, změnila by také ráz parku a celkového pocitu z města jakožto
z klidného místa pro život, kde se líbí i našim známým osobnostem. Možná zastavěnost a procento zahrady by navíc zcela odstranily veškerou zeleň, kdy pouhých 10 %
stavebního pozemku musí být bez nadzemních i podzemních staveb. Pouze těchto
10 % tedy zbývá na místo, kde může být vysazený strom. V budoucnu by tedy toto
centrum Dobřichovic bylo zcela bez stromů, tudíž by i z tohoto úhlu pohledu došlo
ke kompletní změně rázu našeho města.

49 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 124 a 125, k. ú.
Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele námitky,
byly již v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ
vymezeny jako zastavěné území stabilizované plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, tzn., že připomínka
mohla být uplatněna již ve fázi SJ, kdy byl návrh
ÚP Dobřichovic pro SJ vystaven k připomínkám od
3. 5. 2016 do 16. 6. 2016, tak podatel námitky nepostupoval. Nelze proto očekávat, že po VP bude
provedena koncepční změna urbanistické koncepce,
která by vyvolala opakované VP. Současná regulace využití pozemků parc. č. 124 a 125, je stanovena
závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to
jako přestavbová plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC-návrh), jejíž regulativy
jako přípustné využití umožňují obdobné stavby,
které jsou namítané u regulativů plochy C1. Návrh
ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na bydlení, ale jako k území, u kterého je
třeba zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších
objektových excesů. Cílem stanovených regulativů
plochy C1 je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce.
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Miloslav Hlavatý,
Sadová 1130, 252 29 Dobřichovice;
Božena Hlavatá,
Sadová 1130, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Dotčené pozemky: parc. č. 1372/73, 1372/96, 1372/97, LV 2073, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1529/2020/ST
Území dotčené námitkou: B3
Kterým návrhem VPS zastavitelných ploch budu dotčen: D.2.3. Energetika – Zásobování elektrickou energií
Text námitek:
Nesouhlasím s umístněním E04 Rozvodny 110 kV na zastavitelné ploše Z07 v severovýchodním okraji zastavěného území Dobřichovic.
Odůvodnění uplatněných námitek:
Jedná se o relativně velkou rozvodnu VVN, kde budou instalovány výkonové transformátory a tlumivky. Tato zařízení jsou hlučná a při provozu vydávají zvuk o základní frekvenci 50 Hz obsahující i vyšší harmonické. U transformátorů vyšších výkonů může dosahovat hladina akustického tlaku 70 dB i více. Hluková hladina bývá
většinou vyšší, než uvádí výrobce a s dobou provozu se ještě zvyšuje. Odhlučnění je
velmi problematické. Kromě toho tato zařízení vytváří silné elektromagnetické pole,
které velmi nepříznivě ovlivňuje zdraví člověka. Je žádoucí, aby rozvodna VVN byla
situována do prostoru, vzdáleném alespoň 600 m od nejbližšího RD a to i za cenu
krátké přeložky linky 22 kV a změny Nadřazené ÚPD Středočeského kraje.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínkou územně plánovací hierarchie je, že ÚPD na nižší úrovni musí respektovat
ÚPD na vyšší úrovni. Tak tomu je v případě zastavitelné plochy Z07, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha technické infrastruktury (TInávrh) pro VPS – Rozvodna VVN 110 kV
(VPS/E.04), převzaté z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR
Středočeského kraje, bez jejíhož vymezení by nemohl být prokázán soulad s nadřazenou ÚPD podle
§ 53 odst. 4 stavebního zákona a pořizovatel by musel dát návrh na zamítnutí vydání ÚP Dobřichovic
podle § 53 odst. 6 stavebního zákona. V návrhu ÚP
Dobřichovic musí být tudíž plocha Z07 ponechána.
Nutno připomenout § 52 odst. 4 stavebního zákona,
podle kterého se nepřihlíží k námitkám ve věcech, o
kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR Středočeského kraje.
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Miloslav Hlavatý,
Sadová 1130, 252 29 Dobřichovice;
Božena Hlavatá,
Sadová 1130, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitky vlastníků pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Ve společném vlastnictví manželů máme pozemek parc. č. 1372/73, 1372/96
pod čj. 1530/2020/ST
a 1372/97, jehož součástí je stavba Dobřichovice čp. 1130, RD, to vše v k. ú. a obci
Dobřichovice.
Proti návrhu ÚP Dobřichovic, který je datován 06/2020, podáváme tyto
námitky:
1. Namítáme nesprávné definování regulativu B3
Odůvodnění námitky:
Naše nemovitosti se nachází v oblasti, kde je vyznačen regulativ B3. K tomuto regulativu se pak v textové části návrhu ÚP uvádí jako přípustné využití mj. školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště a veřejné stravování.
V této definici je vlastně promítnuto „rozprostření občanského vybavení téměř v celém zastavitelném území města“ (jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP – bod D.3
na str. 15). To však ohrožuje pokojný stav území a vyvolává značné riziko zhoršení
kvality prostředí i bydlení v obytné zástavbě tvořené pouze RD, když zvýšený provoz
staveb občanského vybavení výrazně zvýší intenzitu dopravy, hluku a dalších imisí.
Rušivý vliv činností spojených se stavbami občanské vybavenosti na okolní klidnou
zástavbu návrh ÚP nijak nereguluje a umožňuje vznik problematických kolizí v doposud klidové zástavbě RD. Návrh ÚP tak dostatečně nechrání stávající kvalitu bydlení a má potenciální negativní vliv na cenu nemovitostí.
Ze shora uvedených důvodů nesouhlasíme s tím, aby v plochách bydlení B3 (ale na-

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
vymezená takto návrhem ÚP Dobřichovic, nemůže
být monofunkční, tj. mít stanovené pouze hlavní využití – bydlení v RD, a takto není chápána ani ekvivalent-ní plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC) v platném ÚPnSÚ Dobřichovice,
která má také stanoveno „přípustné využití území“.
Plocha, která by měla pouze jeden způsob využití
prakticky v reálném prostředí zástavby sídel neexistuje, a na to pamatuje i vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, která
uvádí, že obsahem textové části ÚP je stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
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konec se to týká obdobně i dalších ploch B) bylo možno nahradit jakoukoliv stávající
stavbu RD stavbou občanského vybavení a navrhujeme, aby z regulativu B3 bylo vypuštěno přípustné využití i podmíněně přípustné využití, jak je uvedeno v předmětném návrhu ÚP, a zůstalo zde pouze hlavní využití – bydlení v RD.

2. Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy Z07
Odůvodnění námitky:
V bezprostřední blízkosti našeho RD byla vymezena předmětným návrhem ÚP zastavitelná plocha Z07 označená jako „Rozvodna VVN“, využití TI, výměra 1,38 ha
(str. 11 textové části návrhu ÚP).
S vymezením této zastavitelné plochy nesouhlasíme již proto, že z návrhu ÚP není
zřejmé, jak bude výstavba a obsluha/údržba řešena dopravně, když doposud jediná
přístupová cesta podle návrhu ÚP vede přes ulici Sadová, která však není v žádném
případě uzpůsobena pro provoz těžkých stavebních a nákladních strojů, které by byly
k výstavbě tak rozsáhlé budovy, jako je rozvodna, potřeba. Provoz takových strojů
ulicí Sadovou by znamenal zcela zjevně nadměrnou zátěž jak hlukem, vibracemi tak
i imisemi z těchto strojů, které jsou neslučitelné se základními kvalitami bydlení.
Nesouhlasíme se samotným umístěním rozvodny VVN na zastavitelné ploše Z07,
když takto rozsáhlá rozvodna VVN se nehodí do bezprostřední blízkosti obytné zóny,
a to vzhledem k hluku, který tento typ staveb vydává i s ohledem na elektromagnetické pole ovlivňující zdraví lidí. Návrh ÚP navíc hluk a ostatní imise vůbec neřeší
a není jinak odůvodněno umístění takto rozsáhlého technologického zařízení do bezprostředního sousedství obytné zástavby, přičemž není ani nijak řešen zásah do krajinných hodnot města Dobřichovice, když toto zařízení je umístěno rovněž v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Krásná stráň a nepochybně bude mít negativní
vliv na obraz města.
Ze všech shora uvedených důvodů máme za to, že zastavitelná zóna Z07 by z předmětného návrhu ÚP města Dobřichovic měla být vypuštěna.
3. Nesouhlasíme s vymezením (definování podmínek) zastavitelné plochy Z02
Odůvodnění námitky:
V těsném sousedství našeho RD byla předmětným návrhem ÚP vymezena zastavitelná plocha Z02 označená jako „Souběžná“. V textové části návrhu ÚP (str. 11) se
uvádí jako využití: B, OU, VO, přičemž v grafické části se uvádí v této oblasti využití dílem B3, OU a VO2.
V textové části návrhu ÚP (str. 28) se pak u regulativu B3 výslovně uvádí, že hlavní
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využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání. Z toho
je zřejmé, že návrh ÚP Dobřichovic správně stanovil podmínky využití plochy B3 jako polyfunkční.
Posouzení a realizace záměrů změn v území, které
regulativy umožňují, bude předmětem následných
postupů podle stavebního zákona.
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07, vymezené ná-vrhem ÚP Dobřichovic jako plocha
technické in-frastruktury (TI-návrh) pro VPS –
Rozvodna VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, byl na
základě Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimalizován tak,
aby plocha Z07 odpovídala ZÚR. V ostatním musí
být zastavitelná plocha Z07 zachována, protože bez
jejího vymezení by nemohl být prokázán soulad
s nadřazenou ÚPD podle § 53 odst. 4 stavebního
zákona a pořizovatel by musel dát návrh na zamítnutí vydání ÚP Dobřichovic podle § 53 odst. 6 stavebního zákona. Nutno připomenout § 52 odst. 4
stavebního zákona, podle kterého se nepřihlíží k
námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při
vydání ZÚR Středočeského kraje, a to rozvodna
VVN 110 kV bezpochyby je. Pokud bude rozvodna
ze ZÚR Středočeského kraje vypuštěna, bude následovat i její vypuštění v ÚP Dobřichovic. V případě
realizace rozvodny, zcela určitě, nebude pro její
dopravní obsluhu využívána ulice Sadová, ale to se
ostatně dá ošetřit při územním řízení.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plochy Z02 jsou stanoveny textovou částí návrhu ÚP
Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavby, protože se jedná dosud o nezastavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit
podmínky, které musí být respektovány v procesu
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Martin Hoch,
Jugoslávská 206,
252 29 Dobřichovice;
Zdenka Hochová,
Jugoslávská 206,
252 29 Dobřichovice
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a přípustné využití se nevztahuje mj. na zastavitelnou plochu Z02. Podle našeho názoru tato skutečnost zakládá vysoký stupeň nejistoty ohledně přípustného využití tohoto území (zastavitelné plochy Z02). Neurčení hlavního ani přípustného způsobu
využití tohoto území je v rozporu se základními zásadami územního plánování.
Navíc jakékoliv jiné přípustné využití této zastavitelné plochy Z02 než B3 (snad
s výjimkou místa, kde již nyní jsou stavebniny) by mělo zásadní negativní dopady na
těsně sousedící okolní klidovou zástavbu RD, stávající úrovně bydlení, protože by
nadměrně zatěžovaly stávající klidovou obytnou zástavbu nadměrnou dopravou, stíněním, hlukem a případně i dalšími imisemi. S tím by byl spojen i negativní dopad
na ceny sousedních nemovitostí, tvořící dosavadní klidovou obytnou zástavbu. Návrh
ÚP navíc s ochranou stávající rezidenční zástavby před zvýšenou dopravou, hlukem
a dalšími imisemi vůbec nepočítá, což vnímáme jako zásadní nesprávnost.
Proto žádáme, aby u zastavitelné plochy Z02 byl jednoznačně stanoven regulativ B3
stejně jako v bezprostředně navazující zástavbě RD s tím, že v každém případě by
mělo být zdůrazněno, že nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující pohodu prostředí (vyžadující nadměrné nároky na zásobování, vyvolávající vyšší dopravní zatížení okolních obslužných komunikací, hluk, zápach, vibrace).

povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak
platí stávající využití. V části zastavitelné ploše
Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení
v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do
podmíněně přípustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, čj. KHSSC
22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 893, 894, 895 a 896, LV 1000, 879, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1603/2020/ST
Území dotčené námitkou: Oblast B3
Text námitky:
Jsme vlastníky výše uvedených nemovitostí, které se nachází v území, které se ve výše uvedeném návrhu ÚP nachází v ploše B3 – plochy bydlení, zahradní čtvrť. V uvedených nemovitostech též bydlíme. Tato námitka směřuje k vymezení podmínek
využití území plochy B3 / Plochy bydlení – zahradní čtvrť.
Navržené hlavní využití dle návrhu ÚP je bydlení v RD. Legální definice RD je uvedena v § 2 odst. písmeno a) odst. 2. vyhlášky 501/2006 Sb., a to takto: „2. rodinný
dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ Na jednu
parcelu tak z definice RD připadají nejvýše tři samostatné byty.
Návrh ÚP však vymezuje v dané ploše B3 dále přípustné využití a podmíněně přípustné využití, které svou šíří odpovídá spíše smíšené funkci bydlení a služeb. Odůvodnění, že tomu je podobně i ve stávajícím ÚP není relevantní. Naopak je nutno vzít
v potaz, že právě některé projekty objektů služeb v Dobřichovicích se ukázaly jako
velmi problematické už jen kvůli dopravní obslužnosti. Je potřeba se tím poučit.
V přípustném využití jsou uvedeny i domy s pečovatelskou službou. Ty však fakticky
mají charakter bytových domů s určitým počtem malometrážních jednotek, které již
nenaplňují podmínky charakteru budovy jakožto RD. Takové přípustné využití je
však v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona. Cílem návrhu

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – zahradní čtvrť (B3), ale i ostatních
regulativů ploch bydlení B1, B2, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny
„domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod
VP*7).
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ÚP je zachovat čtvrť v ploše B3 spočívající v charakteru RD, proto jsou v nepřípustném využití uvedeny bytové domy.
Tomu však záměry s větším počtem jednotek v domech s pečovatelskou službou jistě
nevyhovují. Přesto jsou uvedeny v přípustném a podmíněně přípustném využití. Všechny druhy využití by v této oblasti neměly být připuštěny jako samostatná hlavní stavba.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Domníváme se, že tyto záměry by zásadně narušily charakter dané lokality. Zájem na
jejich realizaci nemůže v této konkrétní oblasti a lokalitě převážit zájem dotčených
vlastníků, což je patrné ze samotného návrhu, který jinak zcela vylučuje výstavbu bytových domů v daném území.
Výstavba domu s více jednotkami, ačkoliv s pečovatelskou službou, by nás jakožto
vlastníky pozemků v dané lokalitě a rezidenty nadměrně zatěžovala. Výstavbu domů
s pečovatelskou službou lze jistě lépe a výhodněji realizovat na plochách města v jiných lokalitách, které k tomu jsou navrženy a určeny v souladu s veřejným zájem.
Proto tímto vznášíme námitku, aby byly z přípustného a podmíněně přípustného využití odstraněny stavby domů s pečovatelskou službou o větší velikosti než 3 samostatné byty, u záměrů do 3 samostatných bytů by se mělo jednat o podmíněně přípustné využití za splnění podmínek nyní v něm uvedených s tím, že bude třeba současně dodržet podmínky prostorového uspořádání. Stejně tak i ostatní vyjmenované
přípustné a podmíněně přípustné využití by mělo být pouze přidruženo do RD, v rozsahu odpovídajícím méně než polovině podlažní plochy RD, protože jedině tak je možno zachovat dosavadní klidný a v dnešní době velmi cenný ráz této zahradní čtvrti.
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Ing. Milan Hron, prof. h. c.,
Na Vyhlídce 333,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2791/2, LV 577, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: pozemek parc. č. 2791/2
pod čj. 1548/2020/ST
Text námitky:
Žádám Vás o začlenění spodní „VODOROVNÉ“ parcely do pásu chatové oblasti,
aby bylo možno ji využívat k rekreaci.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Navrhovaná změna přispěje k možnosti využívat pozemek k rekreaci.
Status pozemku bude kompatibilní s okolními pozemky stejného charakteru.
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Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2791/2, k. ú. Dobřichovice, je lesní pozemek s ochranou jako PUPFL,
který byl na základě stanoviska orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, čj. MUCE 47364/2016 OŽP/Mac ze
dne 11. 7. 2016, a Pokynů po SJ, vymezen návrhem
ÚP Dobřichovic jako návrhová plocha přírodní –
krajinná zeleň (KZ-návrh) s možností žádat o vyjmutí pozemku z PUPFL. Regulativy plochy KZ
umožňují určitou formu rekreaci jako přípustné využití, např. mobiliář pro rekreaci a turistiku (sezení,
drobné přístřešky) a nezbytnou technickou infrastrukturu, ale pozemek parc. č. 2791/2 nelze zařadit
do chatové oblasti, protože se jedná o nezastavěné
území.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky
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JUDr. Jana Hustedová,
Kaňkova 694/3, 108 00 Praha 10

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ze dne 26. 8. 2020;
Námitky a připomínky k veřejné vyhlášce ze dne 16. 7. 2020 vydané MěÚ Dobzapsáno dne 26. 8. 2020 řichovice
pod čj. 1362/2020/ST
Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 2251, k. ú. Dobřichovice, oblast Brunšov o rozměru 992 m2 ve svahu, což dokládá výpis z katastru nemovitostí LV 654. Paní Nejedlou
ze stavebního úřadu mi bylo sděleno, že spadám pod plochu BC1.
V minulém roce jsem požádala spoluvlastníky parcely č. 2247/1 uvedených na
LV 482, která je o celkové rozloze 3542m2, o oddělení části parcely o 712 m2, kterou
bych ke svému pozemku parc. č. 2251 přiřadila, abych splnila podmínky Vašeho
územního rozhodnutí, neboť mi paní Nejedlou bylo sděleno, že minimální velikost
pozemku pro stavbu RD je 1600 m2. Bohužel spoluvlastníci s oddělením pozemku
vyjádřili nesouhlas dne 10. 12. 2019. V současné době se u Úřadu v Černošicích řeší
návrh na oddělení dle vypracovaného geometrického plánu o oddělení a scelení
s mým. V případě, že by byl návrh odsouhlasen, budu nucena se domáhat souhlasu
spoluvlastníků s oddělením soudní cestou. Pozemek rozšiřuji jen z důvodu požadavku obce Dobřichovice, neboť já sama nemám zájem na výlučném vlastnictví tak velkého pozemku.
Žádám vás o zvážení mé situace a poskytnutí výjimky. Parcelu č. 2247/1 v k. ú. Dobřichovice vlastní 5 rodinných spoluvlastníků, domluva na údržbě zahrady je obtížná.
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nečiním s ohledem na rodinné
vztahy. Já bych si ráda postavila na svém pozemku při ulici Na Plzeňce malý RD,
abych o domku a zahradě mohla rozhodovat pouze sama. Naproti mému pozemku se
přes ulici Na Plzeňce dva RD, v poslední době vystavěné nachází, takže jak přístupová cesta, tak i přívod vody, kanalizace a dalších sítí je zajištěn.
Můj pozemek par. č. 2251 se nachází mezi pozemkem par. č. 2252, který vlastní Bojan Čermák a který je nezastavěn a pozemkem parc. č. 2247/1, který je ve spoluvlastnictví jak mne, tak i mého manžela Birgera Husteda, Bojana Čermáka a jeho manželky Aleny Čermákové, Jakuba Kándla, Davida Pohribného a Eduarda Krutznera, kdy
na LV 482 k. ú. Dobřichovice jsou uvedeny příslušné podíly. Tento pozemek je
v horní polovině rovný, na kterém se nachází vila par. č. 2248 o rozměru 141 m2,
v dolní polovině je pozemek strmý, velmi málo užívaný, nezastavěný a je v ideálním
spoluvlastnictví. Výstavbou RD jak při velikosti pozemku 992 m2 či vámi požadovaného 1600 m2, resp. 1300 m2 nedojde k odlišnému vzhledu, neboť výstavba je plánována na mém pozemku, tj. stavba bude na stejném místě o stejné velikosti.
Žádám tedy, aby mi byla pro výstavbu RD ve stráni poskytnuta výjimka a bylo mi
umožněno pro výstavbu mít pouze svých vlastních 992m2 pozemku, čímž bych i zamezila složitým spoluvlastnickým sporům.
Výstavba domku při ulici ve stráni nezpůsobí žádný architektonický nesoulad, neboť
bude koncipována tak, aby z horní části pozemku nebyla výrazně viditelná.
Děkuji vám za pochopení celé mé majetkové situace a věřím, že mé žádosti vyhovíte.
V případě, že bych měla ještě něco dodat či doplnit, žádám o výzvu a za účelem
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2251, k. ú. Dobřichovice, o výměře 992 m2, ve vlastnictví podatele
námitky, je vymezen návrhem ÚP Dobřichovic jako
zastavěné území stabilizované plochy bydlení – vily
na velkých pozemcích (B1-stav) s prostorovým regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2.
Tento regulativ vychází ze závazné části platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemek
parc. č. 2251 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým indexem 1 (BC1) prostorové regulace (BC-stav), který
od schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP
Dobřichovic převzata. Projednávaným návrhem ÚP
Dobřichovic nelze vyhovět žádosti podatele námitky
o výjimku z minimální velikosti pozemku, stanovené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice, taková možnost neexistuje, platný ÚPnSÚ Dobřichovice lze změnit
pouze jeho změnou, a to není možné provést v rámci
pořizování návrhu ÚP Dobřichovic. Pozemek parc.
č. 2251 svou velikostí 992 m2 nesplňuje regulativ
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP
Dobřichovic, a bylo by urbanistickým excesem
umožnit v ploše s prostorovým požadavkem staveb
na velkých pozemcích zástavbu malého pozemku.
Námitce proto nelze vyhovět.
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NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

rychlejšího spojení na sebe uvádím jak telefon, tak i emailový kontakt.
Přílohy: korespondence se spoluvlastníky z 8. 10. 2019, 2. 12. 2019, prohlášení spoluvlastníků z 10. 12. 2019, email z 14. 10. 2019 od p. Nejedlé, výpis z katastru nemovitostí včetně zobrazení
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Ladislav Chmelař,
Hálkova 358, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků = území dotčené námitkou: pozemek p. č. 253 (zahrada), RD
pod čj. 1644/2020/ST
čp. 358 na pozemku p. č. 254, garáž na pozemku p. č. 256, zemědělské stavení
p. č. 255
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Jako vlastník shora uvedených pozemků (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP:
• zahrnuje dotčené pozemky do plochy OU – obchodní ulice, protože její regulativy
neodpovídají charakteru pozemku a stavby RD ani charakteru okolní homogenní
zástavby RD na sousedních pozemcích, která je dle platného územního plánu Dobřichovic součástí plochy individuální bytová zástavba, čisté bydlení;
• nestanovuje podmínky s ohledem na stávající charakter a hodnoty obytného území
(úkol územního plánování dle stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. e); a nestanovuje podmínky zachování a rozvoj kvalitního bydlení (úkol územního plánování dle
stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. i);
• nenavrhuje potřebné změny v území, které by ve veřejném zájmu ochrany veřejného zdraví účinně řešili trvale se zvyšující negativní vlivy dopravy v ul. Pražská (trvalý nárůst intenzity dopravy.)
Odůvodnění námitky:
Pozemek sousedí s kapacitní komunikací II. třídy s velkým provozem, který se neustále zvyšuje a má negativní vlivy na okolní zástavbu, na bezpečný pohyb chodců
i cyklistů. Tyto problémy návrh ÚP neřeší, řešením není ani navrhované vymezení
plochy OU na pozemcích zástavby RD.
Do podmínek pro kvalitní bydlení v RD jsem investoval nemalé prostředky a není
zřejmý veřejný zájem, který by měl tyto podmínky dále zhoršovat a vynaložené prostředky zmařit tím, že by došlo k přestavbě RD v mém sousedství na zařízení občanského vybavení, uvedená v hlavním využití plochy OU, s využitím motivovaným
ziskem z provozování stavby občanského vybavení.
Dobřichovice v současnosti disponují pozemkem vedle nové základní školy, vhod-
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Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 253, 254, 255 a 256,
k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele
námitky, jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny
jako zastavěné území stabilizované plochy bydlení –
kompaktní zástavba (B5-stav). Je proto nulitní namítat zařazení pozemků parc. č. 253, 254, 255
a 256 do plochy smíšené obytné – obchodní ulice
(OU) a požadovat jejich zařazení do plochy B5,
když v této ploše již zařazeny jsou. Námitka byla
proto vzata pouze na vědomí. Podatel chybně lokalizoval své pozemky 447 a 448 ve výkresu č. N.2
„Hlavní výkres“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic.
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poř.
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čj. ze dne;
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úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

ným pro případnou potřebnou občanskou vybavenost, proto není důvod občanskou
vybavenost směřovat do stávající zástavby RD. Na tomto pozemku je v návrhu nového ÚP navržen druhý park v těsném sousedství stávajícího parku. Potřeba druhého
parku v Dobřichovicích, které jsou plné zeleně, je přinejmenším diskutabilní.
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Miroslav Chmelař,
Hálkova 358, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 77.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1643/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 77.
Ve spoluvlastnictví podatele námitky, jsou pozemky
parc. č. 253, 254, 255 a 256, k. ú. Dobřichovice.
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Martin Chuchvalec,
Kováříkova 1145/7, 152 00 Praha 5

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 16. 9. 2020;
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1374/7; LV 1469, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1628/2020/ST
Území dotčené námitkou: ZK
Kterým návrhem ÚP budu dotčen: podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Text námitky:
Navrhuji přeřazení mé parcely, pozemku z kategorie ZK do kategorie CH (plochy rekreace).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Veškeré pozemky tzn. Višňovky, jejíž součástí je i můj pozemek, jsou převážně neudržované a stávají se místem svozu suti, stav. materiálu a ostatního nepořádku. Pozemek leží ladem a s ohledem na jeho polohu je v těsné blízkosti zástavby RD a chtěl
bych mít možnost jeho zvelebení za účelem využití jako plochy určené k rekreaci.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1374/7, k. ú. Dobřichovice, druhem pozemku „ovocný sad“, leží na
ZPF v lokalitě dalších šesti pozemků zvaných jako
„Višňovka“, kterou návrh ÚP Dobřichovic vymezuje jako nezastavěné území stabilizované plochy zemědělské – zahrady v krajině (ZK-stav). Podle
schváleného Zadání ani Pokynů po SJ není požadováno zařazení lokality „Višňovka“ k využití jako
plochy rekreace – chaty a zahrádky (CH), protože
toto využití se uplatní pouze u zastavěného území,
a tím lokalita „Višňovka“ není. Pozemek parc.
č. 1374/7 je možné oplotit.
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Marie Chvostová,
Hálkova 245, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků = území dotčené námitkou: pozemek p. č. 447 (zahrada), RD
pod čj. 1527/2020/ST
čp. 245 na pozemku p. č. 448
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Jako vlastník shora uvedených pozemků (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP:
• zahrnuje dotčené pozemky do plochy OU – obchodní ulice, protože její regulativy
neodpovídají charakteru pozemku a stavby RD ani charakteru okolní homogenní
zástavby RD na sousedních pozemcích, která je dle platného územního plánu Dobřichovic součástí plochy individuální bytová zástavba, čisté bydlení;
• nestanovuje podmínky s ohledem na stávající charakter a hodnoty obytného území
(úkol územního plánování dle stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. e); a nestanovuje podmínky zachování a rozvoj kvalitního bydlení (úkol územního plánování dle

Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 447 a 448, k. ú.
Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele námitky,
jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné území stabilizované plochy bydlení – kompaktní zástavba (B5-stav). Je proto nulitní namítat
zařazení pozemků parc. č. 447 a 448 do plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU) a požadovat jejich zařazení do plochy B5, když v této ploše již zařazeny jsou. Námitka byla proto vzata pouze na vědomí. Podatel chybně lokalizoval své pozemky 447
a 448 ve výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“ grafické
části návrhu ÚP Dobřichovic.
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. i);
• nenavrhuje potřebné změny v území, které by ve veřejném zájmu ochrany veřejného zdraví účinně řešili trvale se zvyšující negativní vlivy dopravy v ul. Pražská (trvalý nárůst intenzity dopravy.)
Odůvodnění námitky:
Pozemek sousedí s kapacitní komunikací II. třídy s velkým provozem, který se neustále zvyšuje a má negativní vlivy na okolní zástavbu, na bezpečný pohyb chodců
i cyklistů. Tyto problémy návrh ÚP neřeší, řešením není ani navrhované vymezení
plochy OU na pozemcích zástavby RD.
Do podmínek pro kvalitní bydlení v RD jsem investoval nemalé prostředky a není
zřejmý veřejný zájem, který by měl tyto podmínky dále zhoršovat a vynaložené prostředky zmařit tím, že by došlo k přestavbě RD v mém sousedství na zařízení občanského vybavení, uvedená v hlavním využití plochy OU, s využitím motivovaným
ziskem z provozování stavby občanského vybavení.
Dobřichovice v současnosti disponují pozemkem vedle nové základní školy, vhodným pro případnou potřebnou občanskou vybavenost, proto není důvod občanskou
vybavenost směřovat do stávající zástavby RD. Na tomto pozemku je v návrhu nového ÚP navržen druhý park v těsném sousedství stávajícího parku. Potřeba druhého
parku v Dobřichovicích, které jsou plné zeleně, je přinejmenším diskutabilní.
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Jitka Soukupová Ivančíková,
Pražská 400, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 9. 2020;
Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 9. 2020 Vlastnictví pozemků = území dotčené námitkou: parc. č. 235 (zahrada), RD čp. 400,
pod čj. 1464/2020/ST
na pozemku p. č. 236, garáž na pozemku p. č. 237
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba
Odůvodnění námitky:
Zástavba severní fronty Pražské ul. mezi Alešovou a Raisovou ul. je tvořena rodinnými domy umístěnými v odstupu od hlavní komunikace – Pražské, tzn. v zadních
(severních) částech parcel.
Samotná poloha při hlavní komunikaci, naproti benzinové čerpací stanici není dostatečným důvodem ke změně funkce, resp. k rozšíření využitelnosti. Zařazení do OU
by mohlo iniciovat takové budoucí záměry, přestože dosavadní struktura zástavby je
naprosto odlišná od popisovaného charakteru OU (odstup od hrany uličního prostranství je zpravidla 5 metrů, velikost pozemků min. 800 m2, …).
V této části se stav rovněž liší od doporučovaného budoucího profilu ulice Pražské
jako městské obchodní třídy v části odůvodnění.

57 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 235, 236 a 237, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, plocha individuální bytové zástavby (čisté
bydlení) s indexem 3 (BC3), kterou představuje
v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – kompaktní zástavba (B5), o přidanou hodnotu a umožnit
reagovat podateli námitky na situování dotčených
pozemků do městské třídy proti stávající čerpací
stanici PHM. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města ze západní strany od Letů.
Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc. č.
235, 236 a 237 jako plochy OU podatele námitky
v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B5 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce
města Dobřichovice.
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Markéta Brožová Jahodová,
Hálkova 339, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků = území dotčené námitkou: pozemek p. č. 250 (zahrada), RD
čp. 339 na pozemku p. č. 251, garáž na pozemku p. č. 252
pod čj. 1637/2020/ST
Znění námitky (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Jako vlastník shora uvedených pozemků (dále též „dotčené pozemky“) podávám námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP:
• zahrnuje dotčené pozemky do plochy OU – obchodní ulice, protože její regulativy
neodpovídají charakteru pozemku a stavby RD ani charakteru okolní homogenní
zástavby RD na sousedních pozemcích, která je dle platného územního plánu Dobřichovic součástí plochy individuální bytová zástavba, čisté bydlení;
• nestanovuje podmínky s ohledem na stávající charakter a hodnoty obytného území
(úkol územního plánování dle stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. e); a nestanovuje podmínky zachování a rozvoj kvalitního bydlení (úkol územního plánování dle
stavebního zákona § 19 odst. 1 písm. i);
• nenavrhuje potřebné změny v území, které by ve veřejném zájmu ochrany veřejného zdraví účinně řešili trvale se zvyšující negativní vlivy dopravy v ul. Pražská (trvalý nárůst intenzity dopravy.)
Odůvodnění námitky:
Pozemek sousedí s kapacitní komunikací II. třídy s velkým provozem, který se neustále zvyšuje a má negativní vlivy na okolní zástavbu, na bezpečný pohyb chodců
i cyklistů. Tyto problémy návrh ÚP neřeší, řešením není ani navrhované vymezení
plochy OU na pozemcích zástavby RD.
Do podmínek pro kvalitní bydlení v RD jsem investoval nemalé prostředky a není
zřejmý veřejný zájem, který by měl tyto podmínky dále zhoršovat a vynaložené prostředky zmařit tím, že by došlo k přestavbě RD v mém sousedství na zařízení občanského vybavení, uvedená v hlavním využití plochy OU, s využitím motivovaným
ziskem z provozování stavby občanského vybavení.

58 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 250, 251 a 252, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, plocha individuální bytové zástavby (čisté
bydlení) s indexem 3 (BC3), kterou představuje
v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – kompaktní zástavba (B5), o přidanou hodnotu a umožnit
reagovat podateli námitky na situování dotčených
pozemků do městské třídy proti stávající čerpací
stanici PHM. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města ze západní strany od Letů.
Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města
a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc.
č. 250, 251 a 252 jako plochy OU podatele námitky
v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B5 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce
města Dobřichovice.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Dobřichovice v současnosti disponují pozemkem vedle nové základní školy, vhodným pro případnou potřebnou občanskou vybavenost, proto není důvod občanskou
vybavenost směřovat do stávající zástavby RD. Na tomto pozemku je v návrhu nového ÚP navržen druhý park v těsném sousedství stávajícího parku. Potřeba druhého
parku v Dobřichovicích, které jsou plné zeleně, je přinejmenším diskutabilní.
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Martin Janda,
Randova 1157, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1516/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 1295/84, LV 1983, k. ú. Dobřichovice.
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Mgr. Dušan Jurčík,
Útulná 499/20, 108 00 Praha 10

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2548, 2549, LV 369, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: B2 Plochy bydlení – domy ve svahu
pod čj. 1585/2020/ST
Text námitky:
Vzhledem k drobným výkladovým nejasnostem k návrhu nového ÚP (oblast B2), žádám o potvrzení možnosti přestavby již existující stavby, zanesené v KN (chaty o základu 31 m2) v této lokalitě B2 (parcela 647 m2) bez ohledu na nový regulativ velikosti pozemku pro nové stavby, při splnění zastavěnosti 20 % (bohatě) aj. regulativů.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Bez větších stavebních zásahů by časem mohlo dojít ke spontánní destrukci montované stavby skoro 60 let staré. Navíc nevím, zda při jejím zrodu nebyly použity zdraví škodlivé stavební materiály, jako tomu bylo u podobných staveb v okolí z 50. let.
Přestavba by v žádném případě neměla narušit stavební situaci v okolí, zejména Lesní ulici, kde se stále dobudovávají velké domy a kam přibližně míří čelo mojí stavby
na křižovatce ulic Lesní, Strmá a K lomu. Nejedná se ani o zahušťování obydlenosti
nebo nějaké změny v aspektech hlučnosti či frekventovanosti osob apod. V minulosti
jsme i my, vlastníci pozemku 2548, dali povolení sousední rodině Procházkových
(Lesní ulice, číslo parcely 2604), kteří při stavbě nesplňovali předepsaný odstup od
našeho pozemku.
Přílohy:
• č. 1 Snímek mapy KN
• č. 2 Seznam nemovitostí na LV

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2548 a 2549, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, jsou
návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné
území stabilizované plochy bydlení – domy ve svahu
(B2-stav), ve které nejsou podporovány nové stavby
pro rodinnou rekreaci, ani změny stávajících staveb
pro rodinnou rekreaci jako je přístavba a nástavba
do mezujících hodnot regulativů plochy B2, které
jsou stanoveny pro stavby hlavního využití, přípustného využití a podmíněně přípustného využití. V nepřípustném využití plochy B2 jsou uvedeny bytové
a řadové domy a jakékoliv stavby mimo hlavního
a přípustného a podmíněné využití, a to se týká pochopitelně i staveb pro rodinnou rekreaci (…jakékoliv stavby…)., tzn., že stávající stavbu pro rodinnou rekreaci če. 51 na pozemku parc. č. 2549 ve
vlastnictví podatele námitky lze pouze udržovat nebo na ni provádět stavební úpravy – viz § 2 odst. 5
písm. c) stavebního zákona, nebo ji odstranit a nahradit stavbou RD, ale za podmínky minimální velikosti pozemku 1300 m2, kterou pozemky podatele
námitky nemají, ty mají v součtu pouze 677 m2.
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Václav Kalina,
K Třešňovce 418, 252 29 Karlík

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2962/1, LV 1494, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1479/2020/ST
Text námitky:
Výše uvedená parcela je dle platného ÚP psána jako RI – individuální rekreace,
což odpovídá aktuálnímu pojmenování CH – chaty a zahrádky, ale u mě je navrhováno ZK – zahrady ve volné krajině, tedy v podstatě zemědělská plocha bez jakýchkoliv staveb jako jsou např. sezení, osvětlení a nezbytné stavby technické infrastruktury a dopravní, související s využitím plochy jako chaty.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2962/1 a 2962/2
jsou lesními pozemky s ochranou jako PUPFL, se
stavbou pro rodinnou rekreaci če. 84 na lesním pozemku, vše k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, který již v připomínce ze dne 26. 5.
2016; zapsáno předchozím pořizovatelem, MěÚ
Černošice, dne 31. 5. 2016 pod čj. MUCE 37957/

59 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Odůvodnění uplatněné námitky:
Jde mi o to, aby využití plochy zůstalo stejné, jaké bylo doposud.
Neexistují žádné změny od roku 2006, aby se z chatové oblasti stala hospodářská půda, jakou je zahrada ve volné krajině. Moje i sousední chata (parcela 2961/1 – samostatná další námitka) jsou celoročně obývané a svým využitím skutečně více naplňují
chaty nežli krajinnou či městskou zeleň.
Přílohy:
• ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí – informace o pozemku
• grafické porovnání ÚP 2006 a návrhu ÚP 2020
• pojem ZK, ZM, CH
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Tomáš Kamarád,
ze dne 17. 9. 2020;
Souběžná 970, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Ing. Marie Kamarádová,
pod čj. 1572/2020/ST
Souběžná 970, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/9 a 1372/33, LV 1875, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou:
Námitka č. 1: K části označené jako OU (východní část Pražské ulice směrem na
Černošice;
Námitka č. 2: k části označené jako Z02
Námitka č. 3: k části označené jako VO2
Námitka č. 4: Absence jakéhokoli řešení dopravní situace v Dobřichovicích, resp. vyjmutí silničního obchvatu obce bez existence jakéhokoli řešení/náhrady.
Text námitky:
Ad námitka č. 1
Návrh: Vyloučit pozemky z tohoto typu regulativu (tzn. OU – obchodní ulice) a zařadit je do regulativu označeného jako B3 (minimálně pro oblast pozemků definovanou ulicemi Souběžná a Pražská).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Vzhledem k tomu, že veškeré okolní pozemky a celá zbylá část ulice Pražská (i směrem do centra, kde by možnost využití jako „obchodní ulice“ relativně dávala alespoň
nějaký smysl!!!) jsou v tomto typu regulativu (B3), neexistuje reálně důvod u domů
mezi ulicí Souběžná a Pražská měnit na regulativ OU. Stávající výstavba je v této oblasti nyní využívána pro rezidenční účely a z našeho pohledu není přínosné tento účel
jakkoli měnit – existuje zde reálné riziko zvýšení hluku, dopravy apod.
Domníváme se, že pro regulativ typu OU existují vhodnější místa, kde je možné projektovat tento úmysl již od počátku plánu a výstavby, nikoli takto násilně „doplňovat“ do již existující zástavby, kde je její využití značně limitované, až nereálné.

60 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
/2016 OUP, k projednávanému návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 ve fázi SJ, požadoval zařazení pozemku parc. č. 2962/1 do plochy zemědělské – zahrady ve městě (ZM). Připomínce bylo vyhověno
a návrhem ÚP Dobřichovic pro VP byl pozemek zařazen do návrhové plochy zemědělské – zahrady ve
městě [ZM-návrh, v námitce chybně uvedena plocha zemědělská – zahrady v krajině (ZK)]) s možností odejmutí lesního pozemku z PUPFL. V námitce k VP je však už požadováno zařazení pozemku
parc. č. 2962/1 do plochy rekreace – chaty a zahrádky (CH), tomu ovšem nelze vyhovět, rozvoj
ploch CH není podporován.

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 1372/9 a 1372/33, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní
využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ
Dobřichovice, jako plocha individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou
představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), o přidanou hodnotu
a umožnit reagovat podateli námitky na situování
dotčených pozemků do městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města
z východní strany od Černošic. Hustší a živější zá-
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stavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru místa a následnému
zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak
přestane být pouze průtahem města a dokáže se
s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní.
Navrhované využití pozemků parc. č. 1372/9
a 1372/33 jako plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B3 z důvodu
zachování navržené urbanistické koncepce města
Dobřichovice.
Ad námitka č. 2
Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Návrh: Doplnit chybějící podmínky regulativu pro území Z02, resp. odstranění neOdůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plosouladu mezi plánem a textovou částí návrhu.
chy Z02 „Souběžná“ jsou stanoveny textovou částí
Odůvodnění uplatněné námitky:
návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované
V textové části návrhu „ÚP Dobřichovic“ je u definice regulativu B3 uvedena závor- zástavby, protože se dosud jedná o nezastavěnou
ka, která popírá tento typ regulativu v oblasti Z02 a Z03. Je zde tedy rozpor mezi
návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu
plánem a textovou částí ÚP Dobřichovic a vzniká tedy prostor pro různé možnosti
uplatnit podmínky, které musí být respektovány
využití oblasti. Tomu chceme jistě zabránit všichni, proto žádáme kromě odstranění v procesu povolování výstavby, pokud bude iniciotéto podmínky/závorky, zároveň o definování nepřípustného využití této oblasti, pro- vána, jinak platí stávající využití. V části zastaviteltože stávající definice je velmi „velkorysá“. Předpokládáme, že nám všem jde o to,
ných ploch Z02 a Z03, vymezených návrhem ÚP
abychom zde neměli stavby, které budou negativně ovlivňovat již stávající vysokou Dobřichovic jako plocha bydlení – zahradní čtvrť
hlučnost, nepřinesou další nárůst dopravy (vč. zásobování), zápach, nebezpečné lát- (B3), není bydlení v RD hlavním využitím, protože
ky, odpad apod.
je zařazeno do podmíněně přípustného využití, jinak
Oblast by primárně měla sloužit k bydlení s vhodnou mírou zástavby/zahuštění, tzn. jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou příRD.
pustnosti staveb RD v ploše Z02 a Z03, ale i staveb
pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou
službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností
realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku
uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví,
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ve
stanovisku čj. KHSSC 22202/2016 ze dne 11. 7.
2016.
Ad námitka č. 3
Námitce č. 3 se nevyhovuje.
Návrh: Vydefinování podmínek regulativu pro území VO2
Odůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené výOdůvodnění uplatněné námitky:
robní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem ÚP
Vzhledem k tomu, že stávající definice regulativu je velmi benevolentní, žádáme
Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním vyuopět podobně jako u námitky č. 2 o definování rozsahu využití a vyloučení možností žitím území plochy výroby a služeb (VS), stanovené
oblast využívat k účelům, které by narušily pohodu a ráz okolních parcel (převážně
platným ÚPnSÚ Dobřichovice. Nedostatečné vyde-
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finování podmínek regulativu plochy VO2 není podatelem námitky konkretizováno. Jedná se o stávající plochy VO2, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic v zastavěném území, vyjma návrhové plochy
VO2 v zastavitelné ploše Z02, jejichž vlivy na okolní
stavby pro bydlení musí být posouzeny v rámci jejich povolování.
Ad námitka č. 4
Námitce č. 4 se nevyhovuje.
V novém návrhu ÚP Dobřichovic zcela chybí jakékoli řešení stávající dopravy v obci Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
jediné řešení – obchvat (s velmi nejistým termínem výstavby) je vyjmut, a to bez
zpracován na základě schváleného Zadání a Pokypředložení náhradního řešení. Žádáme o doplnění zpět do ÚP.
nů po SJ, z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale problémem celého Poberouní, který musí
být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje,
který dopravní situaci řeší posílením dopravní
funkce silnice II/116 mezi Řevnicemi a Pražským
okruhem. Severní obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje není vymezen v ZÚR Středočeského kraje, nelze proto tento nadmístní záměr
vymezovat v ÚP Dobřichovic.
s regulativem B3).
Již stávající využití je velmi diskutabilní, pro danou oblast velmi netypické a určitě
rušící.

87

Lukáš Keppert,
Tyršova 97, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2731, 2732, LV 938, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1638/2020/ST
Území dotčené námitkou: OU Tyršova (Příloha č. 1)
Text námitky:
Tímto podávám námitku proti Návrhu ÚP, konkrétně oblast „OU Tyršova“ a žádám
zachování „čistého bydlení“ dle stávajícího ÚP v této oblasti (vymezeno Příloha č. 1)
Níže hlavních pět bodů s odůvodněním a s grafickou přílohou (označeno Příloha č. 1)
Navržené regulativy OU nejsou v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí.
1. OU Tyršova nereálná (rozpor hlavních myšlenek Návrhu ÚP s přiloženými
regulativy)
Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností,
chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí. Návrh ÚP neřeší „problémy Tyršova
ulice“ (kolony na závorách se zapnutými motory, nemožnost přejít k vlastním nemovitostem, chybí přechody pro chodce, místa na parkování, nedodržování rychlosti
a nevymáhání tohoto, nedostatečně široké chodníky i vozovka, realita je tedy taková,
že širší než osobní vozy musí vjíždět na stávající chodník, je skutečně o strach jít na
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1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Na straně 14 textové části návrhu ÚP
Dobřichovic se nenalézá žádný bod 4 Ulice Pražská
a Tyršovy, který by tvrdil, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, tento text se nalézá v textové části návrhu
ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ, tzn., že námitka
nebyla jejím podatelem uplatněna k návrhu ÚP
Dobřichovic z 06/2020 pro VP, ale k návrhu ÚP
Dobřichovic z 04/2016, který byl zveřejněn od 3. 5.
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tomto chodníku s malými dětmi), ale naopak je prohlubuje. Jako laici jediné co víme
jistě o územním plánování je, že možnosti nové zástavby musí předcházet vyřešení
dopravy v Tyršově ulici. V tomto případě ale platí, že pokud se nový ÚP odsouhlasí
se všemi navrhovanými regulativy OU, tak začne platit ihned, zatímco rozšíření silnice a chodníků a stromořadí, pokud je to skutečně myšleno vážně, bude ve
hvězdách, už vzhledem k tomu, že město není majitelem ani nemá ve správě železniční koridor ani silnice/ul. Tyršova. Legitimní požadavky města směrem ke správě
železnic a silnic nemusí být vyslyšeny. Jakékoliv změny ÚP na plochách, které jsou
v současné době individuální zástavba čistého bydlení, musí být podmíněno vyřešením dopravní situace (železnice, silnice, chodníky, podchody) v Tyršově ulici. Změna ÚP takového rozsahu musí být logickým krokem po vyřešení zásadních problémů,
ne naopak.
Odůvodnění bodu č. 1:
Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší
a není jasné, jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“
bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových
možnosti v oblasti ul. Tyršova. Nebezpečí, že regulativy OU Tyršova se začnou naplňovat ihned, zatímco chodníky a stromořadí zůstanou jen pěknou myšlenkou na papíře.
2. Kazí „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“, nerespektuje a nenávratně poškozuje stávající bydlení v RD
Nový ÚP by měl podporovat stávající obyvatele, ne tvořit investorské příležitosti.
Podnikání, maximalizace zisku a investorské příležitosti jsou v přímém rozporu s požadavky pro klidné bydlení pro stávající obyvatele. Nelze „rozvíjet“ na jednom místě
naprosto všechny oblasti: hodnotný charakter residenčních čtvrtí, klidné bydlení, obchod, řemeslnou výrobu, školství, zdravotnictví, náboženství atd. Vtipná idea Návrhu
ÚP, že rušnost, specifika a problémy ulic Tyršova a Pražská vyřešíme tím, že je budeme brát pozitivně (viz Návrh ÚP urbanistická koncepce C4, str. 11) „Ulice Pražská
a Tyršova jsou dopravně nejvytíženějšími ulicemi Dobřichovic. Jsou páteřními ulicemi města a v současnosti po nich projíždí i velká část tranzitní dopravy. Dopravní
zátěž lze chápat také pozitivně jako zdroj života místa …“ je sice úsměvná, v každém
případě ale neodborná a nelogická. Není možné nejvytíženější místa ještě více zatěžovat! První a hlavní deklarovaná idea Návrhu ÚP str 9, C1 „Dobřichovice jsou charakteristické svou polohou na řece Berounce a vilovou zástavbou. ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí. Pravidla a prostorové regulativy jsou stanovena tak, aby byl zachován a rozvíjen jejich jedinečný charakter,“ je v rozporu s umožněním zástavby pro obchodní a dokonce výrobní činnost
v Tyršově ulici a s tím související stavby až 300 m2. „Obchody a nerušící provozovny
služeb a řemeslné výroby do velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy“ (str. 25 Návrhu
ÚP). Není stanoveno, co je „nerušící,“ naprosto prázdný a v kontextu obytné zástav-
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o námitkách a odůvodnění
2016 do 16. 6. 2016 ve fázi SJ. Taková námitka je
irelevantní, protože text, který je namítán v textové
části projednávaného návrhu ÚP Dobřichovic neexistuje. V obecné rovině je návrhem ÚP Dobřichovic vymezena územní rezerva pro R1 – Územní rezerva pro přeložku silnice III/115 10 včetně podjezdu, mimoúrovňového křížení železniční tratě a napojení lokality V Luhu, která významně zklidní ulici
Tyršovu.

2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2731 a 2732, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, netvoří „hodnotný charakter residenční čtvrti“, protože již dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice jsou pozemky začleněny do plochy individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), tj. plochy
s velikostí pozemků od 600 m2 do 900 m2 a mírou
zastavěnosti 40 %. To nejsou parametry charakterizující hodnotnou rezidenční čtvrť, které má minimální velikost pozemků 1600 m2 (viz plochy BC1 dle
ÚPnSÚ Dobřichovice). V námitce zmiňované stavby velikosti až 300 m2, je ukazatel, který se týká
„hrubé podlažní plochy“ nikoliv zastavěné plochy
stavbou. Pokud je v regulativech použit pojem „nerušící“, který se v ÚPD používá velmi často, právě
proto, že „nerušící“ míra se prokazuje až v územním řízení podle toho, pro jakou „nerušící službu“
či „nerušící řemeslnou výrobu“ se provozovna
umisťuje a kdy je možné posoudit účinky a vlivy
staveb, zda nenarušují provoz a užívání staveb a za-
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by zbytečný pojem, jelikož samozřejmě bude rušit jakákoliv činnost, kterou si váš
soused vytvoří, ať už frekvencí dopravy, lidí, hluku, zápachu atp. Následkem bude
tenze mezi sousedy a konfliktní prostředí. Ať už soused otevře penzion, lesní školku
nebo pekárnu, bude to naprosto zásadní faktor ovlivňující negativně mé bydlení. „Nerušící“ činnost bude jen heslem, jak projít hladce před úřady, realita bude nevymahatelná. „Nerušící“ je subjektivní pocit, který lze těžko definovat. Osobně považuji navrhovanou změnu ÚP za ohrožující naše rodinné bydlení. Zvláště ve chvíli, až budou
chtít bezprostřední sousedé zhodnotit své majetky, ať už vlastní podnikatelskou činností, pronájmem nebo prodejem své nemovitosti. Při koupi nemovitosti jsme vycházeli ze stávajícího ÚP a přistoupili ke koupi v lokalitě, kde je historicky dané rodinné, rekreační, rezidenční bydlení v naději, že to tak i zůstaven.
Odůvodnění bodu č. 2:
Viz bod 4 Regulativy OU. Ať už soused otevře penzion, lesní školku nebo pekárnu,
bude to naprosto zásadní faktor ovlivňující negativně mé bydlení. Osobně považuji
navrhovanou změnu ÚP za ohrožující naše rodinné bydlení. A žádám zachování stávajícího ÚP.
3. Nepotřebnost obchodní ulice
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do centra
města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou konkurenci) a kde
jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní
ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
Kdo nemusí prakticky ani po Tyršově od nádraží nechodí, ke kempu se chodí pod
tratí podél řeky a na Brunšov horem, na protější břeh přes lávku, vůbec zde není potenciál pro drobné podnikání – lidé tudy prostě nechodí a nebo nemohou na druhou
stranu (viz obrázek před Restaurací na Schůdkách/Tyršova – lidé se doslova vrhají
pod auta, když chtějí podnik navštívit). Navíc, kdo chtěl, tak již dávno i navzdory
platnému ÚP na plochách „čistého bydlení“ podniká (vinárna, restaurace), nelze
předpokládat, že až budou mít tu možnost, budou zdrženliví a brát ohledy na ty, co
chtějí jen v klidu bydlet. Schovávat záměr OU se vším, co z regulativů místa vychází,
za líbivá slova o vzniku nových pracovních míst je naivní (viz Návrh Urbanistická
koncepce C č. 5, str. 11.) Nevím, co by zde muselo vzniknout, aby se naplnila idea
vzniku pracovních příležitostí deklarovaných v urbanistické koncepci a zároveň, aby
se naplnil sen o „rozvoji obchodu a služeb a drobné výroby, která nenaruší převažující obytný charakter území.“ (viz Návrh str. 11 C5).
Odůvodnění bodu č. 3:
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
řízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí
na okolních pozemcích a v okolních stavbách nad
míru obvyklou a přípustnou v obytných územích.
Stanovené využití pozemků parc. č. 2731 a 2732,
k. ú. Dobřichovice, jako plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto bude ponecháno z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice.

3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro část uliční zástavby pravobřežního předmostí mostu přes Berounku je podmínkami
využití plochy smíšené obytné – obchodní ulice
(OU) návrhu ÚP Dobřichovic umožněno jeho oživení , a proto vilovou zástavbu vhodně doplňuje lokalitami pro obchod a služby po vzoru zahradních
měst. Vedle rozvolněné vilové zástavby by tak mělo
docházet k žádoucímu lokálnímu mírnému zahuštění
zástavby a promíchání způsobu využití, aby se namísto „obchodních středisek“ vytvářely ulice s obchodním parterem, nad kterými se objeví další
„funkce“ jako je bydlení, služby a administrativa.
Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se
v přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi. Pro životaschopnost čtvrtí, které jsou v drtivé míře tvořeny právě a jen RD, je dobré, když se
v některých z nich usadí například lékař, opravna
obuvi, malé kanceláře a další způsoby využití, která
jsou s bydlením slučitelné a která jej vhodně doplňují. Pokud se záměr urbanistické koncepce „obchodní ulice“ ukáže při zpracování zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního zákona jako nereálný, může být od něj upuště-

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
V docházkové vzdálenosti je centrum s veškerou vybaveností, které plní jak obchodní, tak společenskou funkci. Na větší nákupy se jezdí do OC Lety (Billa) nebo do Lidlu na Pražské ulici. Tyršova není pro pěší atraktivní ulicí.
4. Regulativy OU neslučitelné s bydlením v RD
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani
se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět soubor
staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2
jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech, 8 + 3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění bodu č. 4:
Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), lze stavět
i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít 3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje
okolní zástavbu.
5. Obchodní čtvrť spíše než obchodní ulice (grafická část nesouhlasí s textovou
částí)
Nový ÚP deklaruje Obchodní ulici Tyršovu, ale dle grafické části se bude jednat spíše o celé obchodní bloky ve svahu nad Tyršovou ulicí. Absolutně to nekoresponduje
s Návrhem ÚP str. 25 „Domy jsou orientovány podél hlavního veřejného prostranství
(obchodní ulice).“. Neumím si vysvětlit, vzhledem k deklarovanému „domy jsou orientovány podél OU“, proč jsou ve výčtu parcel OU i parcely, které toto vůbec nesplňují, tj. nemají přístup do Tyršovy ulice. Např. parcely 2729, 2722 sousedící s naším
pozemkem, nemají vůbec k Tyršově ulici přístup, navíc jsou ve svahu, kde jistě není
vhodné stavět o rozsahu, který by umožnily nové regulativy OU.
Odůvodnění bodu č. 5:
Grafická část nesouhlasí s textovou částí návrhem ÚP str. 25 „Domy jsou orientovány
podél hlavního veřejného prostranství (obchodní ulice).“, dle grafické části ale nejsou. Ve výčtu parcel OU Tyršova jsou parcely ve svahu, které nemají přímý přístup
na Tyršovu ulici. Např. Parcely 2729, 2722 aj. nemají vůbec přístup k Tyršově ulici,
navíc jsou ve svahu, kde je jistě nevhodné stavět o rozsahu, který by umožnily nové
regulativy OU.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Navržené regulativy OU nejsou v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí.
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no.
4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy území vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic jako plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU) jsou slučitelné s bydlením jako
jedním z jejího hlavního využití. V námitce jsou
uvedeny nepravdivé údaje zřejmě z důvodu chybné
lokalizace plochy OU a jejího porovnání s funkčními plochami dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice a k
dovršení všeho jsou jako regulativy plochy OU prezentovány podatelem námitky regulativy z textové
části návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ. Taková námitka je irelevantní, protože text, který je
namítán v textové části projednávaného návrhu ÚP
Dobřichovic neexistuje.

5. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podatel námitky účelově manipuluje
s vymezením plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU) v návrhu ÚP Dobřichovic, protože jím citovaný text ze strany 25 textové části návrhu ÚP
Dobřichovic je uváděný jako „charakter plochy“,
tzn., jej nemusí splňovat všechny pozemky zařazené
do plochy OU, ale většina pozemků. Pokud podatel
námitky uvádí příkladmo pozemky parc. č. 2722
a 2729, k. ú. Dobřichovice, které nesplňují charakter plochy OU, tak je uvádí chybně, protože pozemek parc. č. 2722 je zahradou RD čp. 95 na pozemku parc. č. 2723, který má adresu Tyršova 95
a vstup z této ulice. Na pozemku parc. č. 2729 stojí
RD čp. 89, který má adresu Tyršova 89 a příjezd
z této ulice. Zařazení pozemků parc. č. 2722 a 2729
je proto v souladu s charakterem plochy OU.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

OU je v Tyršově ulici nereálná, kazí „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“,
je nepotřebná a považuji ji za ohrožení našeho rodinného bydlení. Nerespektuje
současný stav a navíc pokrývá i svah nad Tyršovu ulici.
Příloha: č. 1 dle textu

88

Jana Keppertová,
Tyršova 97, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 87.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1639/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 87.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 2731 a 2732, LV 938, k. ú. Dobřichovice.

89

Marta Philbrow Kingová,
Pražská 340, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 14. 9. 2020;
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1355, 1356, LV 536, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1577/2020/ST
Území dotčené námitkou: čp. 637, parc. č. 1357; čp. 605, parc. č. 1359
Text námitky:
Nesouhlasím se zařazením vlastní nemovitosti čp. 340 do OU. Také nesouhlasím se
zařazením nemovitostí na Pražské ulici č. p. 637 a č. p. 605 do OU.
Znehodnocení vlastní a okolních nemovitostí rázu RD se zahradami.
Žádám o zařazení mé nemovitosti čp. 340 do oblasti B3. Mám právo na zachování
stávajícího rázu bydlení.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Změna zastavěnosti z 25 % na 40 %, což je 60 % navýšení možné zástavby. Takové
navýšení v OU značně změní ráz bydlení. Při této míře zastavěnosti by okolní nemovitostí mohly být zatíženy nadměrným hlukem, event. zápachem z provozů a dopravy, parkovišti apod. Také v této oblasti není dostatečná kapacita kanalizace.
Průjezdnost Pražské ulice je již takto poddimenzovaná.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavěné stavební pozemky parc.
č. 1355 a 1356, k. ú. Dobřichovice, byly návrhem
ÚP Dobřichovic zařazeny do zastavěném území
stabilizované plochy smíšené obytné – obchodní
ulice (OU-stav), do které byly zařazeny i pozemky
parc. č. 1357 a 1359/1, k. ú. Dobřichovice, na východ od pozemků ve vlastnictví podatele námitky,
a to i po významné redukci ploch OU, provedené na
základě Pokynů po SJ. Z hlediska urbanistické koncepce návrhu ÚP Dobřichovic mají plochy OU na
vstupu do města Dobřichovice od východu, přispět
k přerodu, dnešní víceméně dopravní bariéry, v živou městskou ulici, a to pouze v případě, že o to bude vlastníky dotčených pozemků zájem. Pozemky
parc. č. 1355 a 1356, u kterých požaduje podatel
námitky změnu z plochy smíšené obytné – obchodní
ulice (OU) na plochu bydlení – zahradní čtvrť (B3),
jsou zastavěny stavbami pro bydlení a nelze předpokládat, že by se na tom něco změnilo. Plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU-stav) je na pozemcích parc. č. 1355 a 1356 vymezená návrhem
ÚP Dobřichovic jako plocha stabilizovaná, tzn., že
podmínky k zařazení do plochy OU již pozemky splňují, protože jinak by se muselo jednat o návrhovou
plochu přestavby, o kterou se ovšem nejedná.
V případě, že by mělo dojít ke změnám v území, musí být o nich vedena příslušná řízení, při kterých je
možné hájit vlastnická práva v podrobnosti jednotlivých záměrů.
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Číslování dílčích námitek podání 1 až 3 doplnil pořizovatel pro jejich identifikaci.
1. Zařazení RD se zahradami do oblasti OU Pražská – čp. 340, čp. 637, čp. 605
1. Námitce se nevyhovuje.
a dvojdomy v Souběžné ulici neodpovídá rázu a účelu bydlení v RD se zahradou.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transOdůvodnění: Průjezdnost Pražskou ulicí je velmi poddimenzovaná, nárůst dopravy je formaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
nemožný. Obchvat města na další dekády plánován není. Změna navýšení v OU 60
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
% je příliš zatěžující pro dopravu, hluk, kanalizaci atd. Znehodnocuje to stávající
smíšené obytné – obchodní ulice (OU), rozšiřující
nemovitosti.
u pozemků RD čp. 340, 673 a 605, k. ú. Dobřichovice, a RD v Souběžné ulici, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice.
Navrhované využití území jako plochy OU podatele
námitky v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí
ani nezavazuje.
2. Oblast stávajícího Sokola – zóna S1 není vymezena regulací uprostřed obytné části 2. Námitce se nevyhovuje.
a centru města.
Odůvodnění: Pro plochy rekreace – sport a rekreaOdůvodnění: Oblast Sokola by měla být jasně definována.
ce (S1) území označeném jako „Sokol“, nejsou textovou částí návrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území, které umožňují výstavbu pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní, tj. tělocvičně.
3. Do oblasti s RD nepatří ani stávající depo VO2 nákladní dopravy.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené výrobní – výroba a obchod (VO2), stávajícího depa
nákladní dopravy, byly návrhem ÚP Dobřichovice
stanoveny v souladu s funkčním využitím území plochy výroby a služeb (VS), stanovené platným
ÚPnSÚ Dobřichovice. Jeho vymístění nebylo Zadáním požadováno.

90

Marta Philbrow Kingová,
Pražská 340, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: čp. 637 a čp. 605, Souběžná ulice zóna
pod čj. 1578/2020/ST
OU, Sokol S1
Text připomínky a odůvodnění:

91

Tomáš Klimek,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1601/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Připomínka 1
Vymezení území dotčeného připomínkou 1: Oblast mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití)
s navrženým regulativem C1 (aktuální regulativ BC3)
Text připomínky 1:
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Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Podávám připomínku proti tomu, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území C1 se
specifickými podmínkami zástavbu RD mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití).
Regulativ bez opory v zadání ÚP a v C1 je navržen nad rámec území upraveného RP
do oblasti Lomená/Vítova/Pražská/Na Chmelnici.
Maximální zastavěná plocha stavby zde může být až 1000 m2, míra zastavěnosti je
stanovena na max. 50 %.
Procento zahrady je stanoveno na 30 %, z toho pouze 10 % pozemku musí být bez
nadzemních i podzemních staveb. (U max. 20 % ze stavebního pozemku mohou
být nezpevněné plochy na podzemní stavbě nebo její části, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 40 cm).
Tato oblast je aktuálně pod regulativem BC3, tj. v současné době je to vilová obytná
čtvrť s cca 15 domy/vilami. V oblasti se nacházejí velmi úzké komunikace bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ).
Navrhuji proto ponechat současné využití plochy ve formě individuální bytové zástavby vč. přípustného využití území, nezvyšovat míru zastavěnosti, ponechat stávající min. a max. velikost pozemku ve výši 800-1400 m2, ponechat nastavenou regulaci výšky budov.
Odůvodnění připomínky 1:
Regulativ je navržen bez opory v zadání ÚP a bez zjevného veřejného zájmu a přesto
výrazně mění charakter dotčené oblasti, kde byla doposud povolena pouze výstavba
RD. Charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí (budova ZUŠ), nejsou zde
chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován.
Současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou
změnu ve využití území, která může narušit podmínky pro bydlení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce. V souladu s tím, nelze vyhovět požadavku
na zařazení předmětného území pouze do plochy
bydlení – zahradní čtvrť (B3), které by bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky plochy B3.

Připomínka 2
Vymezení území dotčeného připomínkou 2: Oblast vymezená regulativem OU
Text připomínky 2:
Obchodní ulice zůstává poměrně nelogicky a selektivně navržena v oblasti bytové
zástavby u kempu a v oblasti řadových domů a RD na konci ul. Pražská. Regulativ
mění plochy individuálního bydlení na obchodní ulici bez zjevné opory v zadání ÚP
(resp. v některých ohledech v jeho rozporu – viz odůvodnění a bez zjevného veřejného zájmu.
Odůvodnění připomínky 2:
Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodu
bezpečnosti provozu“ – návrh regulativu obchodní ulice v ulici Pražská a Tyršova, je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší,

Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulic Pražská a Tyršova na městské třídy, které podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství.
Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru ulic a následnému
zklidnění dopravy. Regulovat v ÚP počet vjezdů na
silniční síť je pod podrobností této ÚPD a ke zvyšování počtu křižovatek místních komunikací návrhem
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stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3).
Zároveň není v navržených obchodních ulicích vyřešeno parkování. Návrh rovněž
neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské a Tyršově ul., ač je to zadáním vyžadováno. Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova není v souladu se zadáním pro ÚP.

ÚP Dobřichovic nedochází. Plochy pro parkování
budou navrženy na veřejných prostranstvích sousední plochy veřejných prostranství – uliční prostranství (UP), pokud to prostorové parametry
umožní, to je předmětem následné podrobnější dokumentace.

Připomínka 3
Vymezení území dotčeného připomínkou 3: Oblast vymezená regulativem S1
Text připomínky 3:
Regulativ S1 – sport a rekreace není z hlediska podmínek prostorového uspořádání
vůbec definován. Tj. není vůbec stanovena zastavěnost, regulovaná výška stavby ani
maximální výška stavby, ani minimální velikost pozemku.
Mezi hlavní využití regulativy patří i krytá sportoviště, která nemají regulativem stanoveny žádné limity. Rovněž přípustné využití je poměrně široké – doplňkové stavby
v podobě veřejného stravování, obchodů a služeb nevýrobního charakteru maximálně
do 100 m2 hrubé podlažní plochy.
Zároveň není stanovena žádná minimální velikost pozemku – pozemek Sokola lze
tedy libovolně dělit.
Navrhuji doplnit regulativ o podmínky prostorového uspořádání (tj. stanovit max.
míru zastavěnosti, regulovanou výšku stavby, maximální výšku stavby a minimální
velikost pozemku).
Odůvodnění připomínky 3:
Tím, že navržený regulativ neobsahuje žádné podmínky prostorového uspořádání, je
ohroženo toto hodnotné území, které je oblíbeným místem pro relaxaci a odpočinek
a místem setkávání dětí i dospělých. Proto je ve veřejném zájmu, aby hodnota tohoto
území zůstala zachována. Stanovením podmínek prostorového uspořádání je třeba
vymezit dostatečné procento zahrady. (Tj. stanovit minimální procento pro nekrytá
hřiště a sportoviště). Tím, že není stanovena žádná minimální velikost pozemku, mohou být pozemky libovolně děleny a případně i rozprodány. Zároveň je potřeba doplnit regulativ o přiměřenou maximální výšku případného krytého sportoviště – i zde
by měl být nějaký limit nastaven. Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající
území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a dělení pozemku sportoviště.

Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro plochy rekreace – sport a rekreace (S1) území označeném jako „Sokol“, nejsou textovou částí ná-vrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území, které umožňují výstavbu pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní, tj. tělocvičně. Nebylo by logické pro plochu S1 stanovovat nějaké podmínky prostorového uspořádání, protože je třeba
každý záměr, který vyhoví podmínkám využití území
plochy S1, individuálně posoudit z hlediska prostorových parametrů konkrétního umístění, to nelze
paušalizovat jako zástavbu obvyklých staveb. Nadále proto bude plocha S1 ponechána bez stanovení
podmínek prostorového uspořádání.

Připomínka 4
Vymezení území dotčeného připomínkou 4: Území vymezené regulativem PR –
průmyslové areály (bývalý areál průmyslu kamene)
Text připomínky 4:
Regulativ PR – Průmyslové areály stanovuje regulovanou výška stavby 15 m (plus
6 m střecha nebo 3,5 m ustoupené podlaží), tj. regulovaná výška stavby může být až

Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení bývalého areálu průmyslu
kamene jako stabilizované plochy smíšené výrobní
– průmyslové areály (PR), bylo návrhem ÚP Dobřichovic provedeno v souladu se Zadáním, a rozhodně nepřichází v úvahu jeho přestavba na něja-
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21 metrů. Maximální výška stavby není stanovena. Bude se jednat o potenciálně
velmi vysoké budovy pohledově vystupující z okolních polí.
Dále chybí přesná specifikace požadavku na vymezení minimální úrovně jednotlivých parametrů zastavovací studie.
Navrhuji snížit maximální výšku stavby. Zvážit zpracování podrobnější ÚPD. Zvážit
změnu hlavního využití území na plochy smíšené s bydlením.
Odůvodnění připomínky 4:
Jako hlavní využití je určena výroba, jako přípustné např. sklady a technická infrastruktura. Dle stanoveného charakteru využití území lze předpokládat obrovské zatížení oblasti nákladní dopravou. Pří zpracování podrobnější ÚPD je třeba nastavit
přísnější požadavky na minimální úroveň jednotlivých parametrů zastavovací studie
– nejlépe již do návrhu ÚP.

kou plochu umožňující bydlení. Každé rozhodnutí
o změně v území bývalého areálu průmyslu kamene
v ploše PR je podle subkapitoly K.1 „Územní studie“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic podmíněno zpracováním ÚS s označením US1 U Karlického potoka, pro kterou jsou stanoveny podmínky
pro její pořízení dle § 43 odst. 2 stavebního zákona.
Uložení podmínky vydání RP, pro rozhodování
o změnách v území, nebylo požadováno.

Připomínka (bez čísla)
Vymezení území dotčeného připomínkou (bez čísla): Území vymezené regulativem
C2 – Nové Centrum
Text připomínky (bez čísla):
Maximální výška stavby 12 m je pro stavby u nádraží a ve svahu u nádraží příliš vysoká. Naopak procento zahrady ve výši 30 % nepovažuji pro daný úsek a účel za
nutné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, odpovídají svými proporcemi stávající zástavbě (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“ aj.). Procento zahrady je stanoveno přiměřeně, protože jenom
10 % je přirozeně na terénu.

Připomínka 5
Vymezení území dotčeného připomínkou 5: Regulativ C1 – Staré centrum a C2 –
Nové centrum
Text připomínky 5:
Regulativ C1 – Staré centrum a C2 – Nové centrum: Podzemní části staveb se nezapočítávají do zastavěnosti, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva
zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného
prostranství a rostlého terénu více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy. To de
facto znamená, že u regulativu C1 může zůstat pouze 10 % území ze stavebního
pozemku bez nadzemních a podzemních staveb.
Odůvodnění připomínky 5:
Mohou vznikat u C ve velké míře podzemní parkoviště, bunkry apod. V centru města
byla Q100. Lze předpokládat, že při potencionálním naplnění limitů regulativu se výrazně zhorší odtokové podmínky centra města.

Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
staré centrum (C1) a plochy smíšené obytné – nové
centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic,
odpovídají charakteru stávající zástavby v plochách
C1 a C2. Zásadní je podmínka zachování min. 30 %
plochy pozemku pro vegetaci a významné není, zda
je z toho max. 20 % na podzemní stavbě a min. 10 %
na terénu, ve výsledku to nelze rozlišit. Stanovenými
regulativy ploch C1 a C2 není dotčen § 20 odst. 5
písm. c) a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, o vsakování a odvádění
srážkových vod.

Připomínka 6
Vymezení území dotčeného připomínkou 6: Plochy určené na vyjmutí z lesa
Text připomínky 6:
Plochy na vyjmutí z lesa nejsou všechny zobrazeny šrafou, ani ve výkrese Záboru
ZPF, nutná kontrola.

Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení překryvné funkce dle subkapitoly F.1.3 „Plochy zástavby na lesních pozemcích a pozemky, ve kterých možno žádat o vyjmutí
z PUPFL“ textové části a výkresu č. N.2 „Hlavní

70 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
výkres“ návrhu ÚP Dobřichovic je ve shodě s Tabulkou záborů PUPFL subkapitoly K.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ textové části odůvodnění a výkresem č. O.3
„Výkres záborů půdního fondu“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic.

Připomínka 7
Vymezení území dotčeného připomínkou 7: 3027/6, 1894/3, 1895/1, Brunšov
Text připomínky 7:
Vymezení zastavěného území není vymezeno dle zákona § 58 SZ – Zastavěné
území a zastavitelné plochy jsou významné pro rozhodování stavebního úřadu i Úřadu územního plánování v Černošicích, kteří dávají závazná stanoviska ke každému
stavebnímu povolení. Plochy vymezené jako zastavěné území1) (např. lokalita Bukovka, dublování zastavěného území u chat v ulici Tyršova… apod.) Jde například
o následující oblasti:
– 3027/6 starý vodojem je stavba a není v ZÚ
– 1894/3, 1895/1 Landová Jana Marie Mgr. Je v zastavěném území a není odůvodnění proč. V rozporu s § 58 SZ.
– Některé chaty (vč. obecních) na Brunšově nejsou v zastavěném území, přesto že se
jedná o stavby, někdy i s velkou parcelou.
– Nezahrnuje někde obsluhující komunikace, naopak na Brunšově je cesta, která nikoho neobsluhuje.
– Chaty obecní jsou vymezeny jako nezastavitelné území i když by šlo na obecním
pozemku zvětšit plochu bydlení pro 2 RD, nejen 1 RD.
1
) Zastavěné území – vymezováno dle § 58 stavebního zákona

Námitce 7 se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
budou jako zastavěné území vymezeny pozemky parc.
č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci če. 429),
3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci če. 428),
3024/2 (stavba technického vybavení) a 3027/6
(stavba technického vybavení – starý vodojem), k. ú.
Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*15). Pozemky
parc. č. 1894/3 a 1895/1, k. ú. Dobřichovice, budou
vyjmuty ze zastavěného území, protože jejich vymezení návrhem ÚP Dobřichovic není v souladu s § 58
stavebního zákona, a průběh hranice zastavěného
území bude upraven dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*16). V ostatním je
zastavěné území, vymezené ve výkresu č. N.1 „Výkres základního členění území“ grafické části návrhem ÚP Dobřichovic, v souladu s § 58 stavebního
zákona.

Připomínka 8
Vymezení území dotčeného připomínkou 8: Navržené biocentrum
Text připomínky 8:
Vymezení biocentra (LBC 101) nemá plochu 3 ha, vodní hladina se do výměry nepočítá (viz metodika MŽP 2017). Je vymezeno na ploše sloužící jako veřejné prostranství, využití je v rozporu s účelem LBC, kde se zakazují rušivé činnosti.
Není důvod pro vymezování větší plochy než 3 ha, pokud bude v budoucnu schválen
jakýkoli přísnější zákon o ochraně přírody (biocenter – viz zákon o ochraně zemědělské půdy, kde se jednou aktualizací zakázal rozvoj na I. a II. třídě ZPF na celém
území ČR). To znamená, že v prostoru mezi lávkou a zámkem by se měl ÚSES omezit na minimum – (ÚP může upřesnit plochu).

Námitce 8 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
ÚSES v podrobnosti měřítka výkresů grafické části,
tj. zejména v hlavním výkresu. Vymezení místního
(lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD charakteru ÚP a metodika MŽP 2017 není právní
předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování
ÚSES, a pokud je v něm uváděna minimální výměra
lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména
k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak tomu je v případě LBC 101 vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je
ochránit cennou louku při levém břehu Berounky
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před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic
nijak nebrání rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch
ÚSES, jsou stanoveny podmínky, které neodporují
současnému využívání ploch LBC 101. Na základě
Pokynů po SJ bylo vymezení LBC 101 upraveno dle
platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

Připomínka 9
Vymezení území dotčeného připomínkou 9: Výkres a text KTI (koncepce technické
infrastruktury) – řešení dešťové kanalizace
Text připomínky 9:
Připomínky k výkresu technické infrastruktury – ke způsobu řešení dešťové kanalizace.
Výkres by měl dokumentovat prověřené trasy veřejné technické infrastruktury, které
se následně promítnou ve VPS. Chybí trasy povrchového dešťového odvodnění navržené v ulicích Brunšova – jsou jen stávající (a ne všechny) vč. zdrží. V textu odůvodnění se píše, že „Každá ulice na Brunšově včetně lokality V luhu má vymezený
min. jeden odvodňovací příkop“, což v návrhu výkresu KTI a VPS nenajdeme. Protipovodňový příkop na Brunšově nemá navržené pokračování dešťové kanalizace
v ulicích: (grafické schéma chybějícího řešení odtoku dešťových vod – viz podání)
V některých místech jen chybí stav, někde zničený stav a někde chybí řešení a vymezení VPS (Na vyhlídce, Pod penzionátem, u nádraží, pod tratí). Odtok je třeba dát jako podmínku stavebníkům – investorům.
Zasakování v místě při realizaci stavby na Brunšově nestačí zasakování, je třeba navrhnout funkční dešťovou kanalizaci. Jinak vše teče ulicemi; podmínka pro další výstavbu je nutná.
Problematika dešťové kanalizace není vyřešena, něco je v textu odůvodnění, něco
chybí zejména jako VPS. Návrh Lesní, Svážná, Na Plzeňce, Pod Penzionátem není
součástí výroku.
Odůvodnění připomínky 9:
Odtok dešťových vod je aktuálně velkým problémem zejména na Brunšově. Dochází
i k zaplavování např. sklepů v důsledku nedostatečného řešení odvodu dešťových vod.
Návrh ÚP tuto oblast, která je ve veřejném zájmu, dostatečným způsobem neřeší.

Námitce 9 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „Výkres koncepce technické
infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení dešťové kanalizace
odpovídá svou podrobností a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění
dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění dešťových vod, např.
z lokality Brunšov, musí být zpracována, tomuto požadavku odpovídající dokumentace a její výstupy,
z hlediska koncepce veřejné infrastruktury, teprve
zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to
jeho podrobnost umožní.

Připomínka 10
Vymezení území dotčeného připomínkou 10: Výkres a text KDI (Koncepce dopravní
infrastruktury)
Text připomínky 10:
Výkres a text KDI (Koncepce dopravní infrastruktury)
– Páteřní obslužné komunikace ve výkrese KDI (např. ul. 5. května a na Brunšově)

Námitce 10 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.1 „Doprava“ a výkres
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

mají nevyhovující šířkové a směrové parametry; navíc pojem „páteřní komunikace“ není nikde popsán nebo definován
– Komunikace pro pěší podél ul. Polní – je neodůvodněná (D10)
– Koncepce veřejných prostranství je dále specifikována ve výkrese KDI, ale ten
nemá závaznou textovou část ani podrobnost, kterou by veřejná správa ocenila –
např. šířka pro chodníky, trasy pro cyklisty, doprovodná zeleň komunikací. Plochy
veřejných prostranství – ÚP např. dovolují kdekoliv zastávku autobusu
– Palackého není III. třída a most také ne – obsaženo v KDI
– Chybí parkoviště u parku Vítova a pěší trasa parkem (plocha P neumožňuje v přípustném využití parkování)
– Komunikace a parkoviště na sídlišti nezobrazují současný stav a stabilizované plochy
– D23 – pěší podél Karlického potoka je vymezena v toku a jeho svahu což je nereálné a je třeba posunout na soukromý pozemek
– Na pozemku dráhy je odbočení ke kempu v rozporu s aktuálním projektem optimalizace trati
– Je navržena nová komunikace na severu území na Vonoklasy – jako obslužná komunikace – tu by platila a budovala obec, je to nutné?

č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“
grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000.
Způsob řešení dopravních staveb, dopravy v klidu
a železniční dopravy, odpovídá svou podrobností
a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci dopravní infrastruktury v rozsahu celého území města s napojením na dopravní systémy
nadmístního významu (silniční a železniční doprava). Z hlediska cílů a úkolů územního plánování,
které má ÚP naplnit, jsou jednotlivé body námitky
marginální a i v případě jejich věcné opodstatněnosti, nemají na koncepci dopravy, stanovené návrhem ÚP Dobřichovic vliv.

Připomínka 11
Vymezení území dotčeného připomínkou 11: Plochy označené jako Z02/Z03
Text připomínky 11:
Nejasné vymezení, co je možné stavět v plochách označených jako Z02/Z03 v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito plochami, v hlavním a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahuje. Je zde rozpor s regulativem v tabulce. Celkově je formulace nejasná a je potřeba ji doplnit.

Námitce 11 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy stanovené návrhem ÚP
Dobřichovic pro plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02
„Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“, jsou srozumitelné,
protože jejich interpretací je dáno, že na území
města Dobřichovice platí stejně ve všech B3, kromě
zastavitelných ploch Z02 a Z03, ve kterých neplatí
hlavní využití „bydlení v RD“ a v přípustném využití neplatí pro stavby s chráněným venkovním prostorem, ale obě tato omezení se nepoužijí v případě,
že bude u jednotlivých záměrů na změnu v území,
prokázáno splnění hygienických hlukových limitů,
jak je u vedeno v podmíněně přípustném využití
plochy B3.

Připomínka 12
Vymezení území dotčeného připomínkou 12: Plochy upravené RP města (Fügnerova,
COOP), zámek
Text připomínky 12:
Plochy, které jsou v rozporu s RP Centra:
• VPS/3, Nové náměstí při ulici Palackého (RP – nový objekt)

Námitce 12 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Namítaný rozpor mezi platným RP
Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic neexistuje, a v případě, že by k němu po vydání
ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn., že město Dobřichovice je po-
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
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poř.
číslo
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

• Chybí pěší průchod do ulice Fügnerova, zpřesnilo by to RP (navrhuji zařadit jako
VPS)
• Chybí pěší průchod skrz zámek (není to majetek obce), zpřesnilo by to RP (navrhuji
zařadit jako VPS)
Odůvodnění připomínky 12:
Bylo deklarováno, že ÚP bude respektovat schválené ÚPD.

vinno uvést RP Dobřichovice – Centrum do souladu
s vydaným ÚP Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle částí RP Dobřichovice – Centrum,
které jsou v rozporu s ÚP Dobřichovic.

Připomínka 13
Vymezení území dotčeného připomínkou 13: Území upravené RP Dlouhý díl
Text připomínky 13:
Plochy v území řešeném RP Dlouhý díl:
• Některé pozemky nesplňují min. velikost 800 m2, a v regulativu není jasně deklarováno, že tuto lokalitu upravuje RP (pouze komentář u hlavního a přípustného využití, na regulativy se to tedy nevztahuje, čili by platily a RP by byl v rozporu)
• Celkově není v regulativu B3 jasně napsáno, že je tato plocha řešena RP, včetně velikosti pozemků, výšky apod.

Námitce 13 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro lokalitu Dlouhý díl platí to samé,
co u předchozí námitky I.e)-I. Nelze očekávat, že RP
Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaný dne 21. 9. 2010,
obstojí při posouzení jeho souladu s ÚP Dobřichovic. Namítané rozpory mezi platným RP Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic nemohou existovat, protože RP je podřízený ÚP, a v případě, že by k němu po vydání ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn.,
že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Dlouhý díl do souladu s vydaným ÚP
Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle
částí RP Dobřichovice – Dlouhý díl, které jsou v
rozporu s ÚP Dobřichovic.

Připomínka 14
Vymezení území dotčeného připomínkou 14: Stavební pozemky s menší než minimální výměrou dle daného regulativu
Text připomínky 14:
Kapitola F nemá jednoznačně upraveno, jakým regulativem se řídí stavební pozemek
s menší než minimální výměrou dle konkrétních regulativů. Jedná se jak o stavební
pozemky se stavbami chat i RD, a to v případě změny stavby (rekonstrukce) a v případě novostavby (z důvodu demolice/živelní katastrofy). Tuto formulaci je potřeba
do kapitoly F doplnit.

Námitce 14 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Projektantem bude prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání
regulativů všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace
byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám
v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich
využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona –
viz Pokyny (bod VP*17).

Připomínka 15
Vymezení území dotčeného připomínkou 15: Území vymezené regulativy B1, B2
Text připomínky 15:

Námitce 15 se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – vily na velkých pozemcích (B1) a plo-
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číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Podávám připomínku proti rozsahu přípustného a podmíněně přípustného využití
u regulativů B1, B2.
Ačkoliv je území B1, B2 vymezeno jako plochy bydlení v RD, navržené přípustné
a podmíněně přípustné využití umožňuje výstavbu téměř čehokoliv, kromě výroby
a skladů. Tak, jak je to nyní navrženo, je možné stavět téměř cokoliv v mezích podmínek prostorového uspořádání. Tedy například stavby pro školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, hřiště a sportoviště,
ubytování do kapacity 15 lůžek, nerušící provozovny služeb.
Pro tyto typy staveb jsou však vymezeny samostatné plochy jako například regulativ
občanského vybavení (OV), obchodní ulice (OU) a centrum (C1, C2). V případě navrženého podmíněně přípustného využití mohou být navíc tyto stavby stěží součástí
staveb pro bydlení dle § 21 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. a s respektováním té skutečnosti, že na jednom pozemku může být umístěna pouze jedna stavba hlavní a pouze jedna stavba pro podnikatelskou činnost do 25 m2 plochy.
Navrhuji omezit rozsah přípustného využití u regulativu B1 – B6, B7 například takto:
Přípustné využití:
• kanceláře, ateliery, zdravotnické a sociální služby, školství, vnitřní sportovní zařízení (např. posilovna, solárium, fitness) jako součást RD, pokud vliv činností nebude negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem apod.) a pokud
nebude snížena kvalita prostředí a pohoda bydlení, a které jsou určeny a slouží potřebám obyvatel území
• vedlejší stavby a zařízení bezprostředně související s hlavním využitím plochy, jako
například garáže, bazény, altány, zahradní domky
• dětská hřiště
• nezbytné stavby dopravní infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• nezbytné stavby technické infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a stávajících provozoven
Nepřípustné využití:
• jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím
• veškeré využití a veškeré stavby, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí, jako např. chovatelství a pěstitelství, popř. zásadně narušují urbanistický charakter plochy jako např. vysílače mobilních operátorů
• nové provozovny (například dílny, servisy atd.), maloobchod, veřejné stravování
a ubytovací zařízení, to vše jako součást stavby RD i jako nové samostatné stavby;
přístavby a nástavby stávajících provozoven
• nové stavby bytových domů, řadových RD a dvojdomů, nové stavby pro rodinnou
rekreaci
• vedlejší stavby ani jejich části nesmí být určeny pro bydlení (nesmí obsahovat byty).
Odůvodnění připomínky 15:
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
chy bydlení – domy ve svahu (B2), ale i ostatních
regulativů ploch bydlení B3, B4, B5 a B6, kapitoly
F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
Jiným způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné využití ploch bydlení B1 až B6 a B7 měněno.
V návaznosti regulativů návrhu ÚP Dobřichovic na
podmínky funkčního a prostorového využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do
legitimního očekávání vlastníků pozemků dotčených
zásadní změnou regulativů.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Dotčené území je v platném ÚP vymezeno jako plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení. Nově vymezené přípustné nebo podmíněně přípustné využití území
může narušit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí. Častý argument, že i stávající regulativy umožňují poměrně široké přípustné využití, není relevantní (minimálně regulativ prostorového uspořádání dotčeného území je jiný).
Dle návrhu ÚP mohou být dle regulativech B1, B2 budovány i stavby, které dle mého názoru sníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení, a které navíc nemusí sloužit potřebám obyvatel města.
Navrhovaný rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití, které umožňuje
rozprostření občanského vybavení v ploše bydlení je v rozporu s požadavky vyhl.
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „OPVÚ“), ust. § 3 odst. 3, dle kterého „Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména
z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.“ a s ust. § 4 (1) „Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují
za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných
prostranství a občanského vybavení.“.
Povoleným rozsahem přípustného a podmíněně přípustného využití v území dotčeném námitkou může dojít ke znehodnocení kvality obytného prostředí v sousedství,
ve kterém se nachází můj dům. Koncepce promísení občanské vybavenosti v běžné
zástavbě generuje konflikty s bydlením, které jsou v současnosti známé.
Na stávajících komunikacích chybí rozhledové parametry u křížení a není řešené
parkování. Problematika úzkých vozovek a chybějících chodníků je v celé délce jednotlivých ulic.
Rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití v návrhu regulativu B1, B2 nechrání stávající kvalitu bydlení a vyvolává značné riziko ohrožení kvality prostředí
obytné zástavby, tvořené převážně RD a vilami. Do klidného území sloužícího bydlení přinese provoz staveb občanského vybavení vyšší nároky na dopravní obsluhu
a činnosti, které jsou odlišné od stávajícího charakteru území a kolidující s požadavky na kvalitu obytného prostředí. Jedná se např. o hrozbu zvýšení intenzity dopravy
způsobené příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování. Na to
nejsou komunikace v dotčeném území připravené.
Připomínka 16
Vymezení území dotčeného připomínkou 16: Území vymezené regulativem B2
Text připomínky 16:
Podávám připomínku proti podmínce prostorového uspořádání, konkrétně proti regulované maximální výšce stavby u regulativu B2 – plochy bydlení – domy ve svahu
u dotčeného území.
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Námitce 16 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky prostorové regulace, tj. regulovaná výška stavby a maximální výška stavby,
plochy bydlení – domy ve svahu (B2), nebude měněno. Vzhledem k terénní konfiguraci v lokalitě
Brunšov, kde je stanoven regulativ plochy B2, je

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Dle podmínek prostorového uspořádání je regulovaná výška stavby 10 metrů pro
2 nadzemní podlaží a dále dle regulativu F je možno vystavět šikmou střechu o výšce
6 metrů nebo jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 metru. Zároveň je stanovena maximální výška stavby 14 metrů. Tyto parametry jsou nepřiměřeně velké vzhledem ke
stávající zástavbě a neodpovídají standardním konstrukčním výškám (max. 3,5 metru
výšky na jedno podlaží).
Navrhuji, aby regulativ B2 – domy ve svahu v dotčeném území byl vhodně doplněn
o tyto podmínky:
• maximální výška novostaveb je 12 metrů,
• nová výstavba bude výškou a hmotou odpovídat stávající výstavbě,
• nová výstavba nebude znehodnocovat stávající pohledové vazby či hodnotné průhledy, nové objekty budou mít dostatečný odstup od hranic parcely,
• nové objekty budou mít dostatečný odstup od hranic parcely,
• maximální výška staveb hlavních nesmí překročit výšku okolní stávající zástavby
RD (okolní vilová zástavba),
• maximální výška vedlejších staveb je 5 m,
• stavby garáží musí být umístěny minimálně 0,6 m od hranice pozemku veřejného
prostranství,
• veškeré stavební záměry musí ctít stávající urbanistický charakter zahradního města, ve kterém jsou jednotlivé RD mezi sebou navzájem odděleny zelení, přičemž
prostor mezi stavbami je dostatečný i pro zeleň vzrostlou.
Odůvodnění připomínky 16:
Vzhledem k tomu, že maximální výška stavby by měla být určena měřítkem okolní
zástavby, je navržená výška až 14 metrů pro danou oblast a pro území dotčené námitkou příliš vysoká. Okolní zástavba v převážné míře zdaleka takových výšek nedosahuje. Pokud se taková výška někde v území vymezeném regulativem B2 vyskytuje,
jedná se o prvorepublikové vily s vysokými stropy, které se v současné architektuře
již téměř nestaví.
Výška stavby je zároveň také omezena podlažností – tj. regulativ B2 umožňuje postavit 2 + 1 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. To odpovídá dané lokalitě a je
to v pořádku. Nicméně pokud bychom chtěli postavit například dům o maximální
výšce 14 metrů, tak nám vychází výška jednoho patra min. 5 metrů (standardně bývá
výška maximálně 3,5 metru). Tzn. velikost obou pater i podkroví by byla v takovém
případě vysoce nadprůměrná, což by mohlo v budoucnosti svádět k nelegálnímu vestavění dalšího patra.
V případě novostaveb na území B2, které není výrazně svažité je navržená maximální výška 14 metrů příliš vysoká a neodpovídá charakteru okolní zástavby. Domy
v maximální výšce by vyloženě „trčely“ nad okolní zástavbu.
Navržená maximální výška může v B2 omezit kvalitu bydlení zejména tím, že znehodnotí stávající pohledové vazby a narušit podmínky pro bydlení v kvalitním pro-
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
výšková regulace správná a řada stávajících staveb
jí odpovídají. Pouze bude ve vymezení pojmu prostorového regulativu „Maximální výška stavby“,
zejména v bodu 1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ
POJMŮ“ a bodu 4 kapitoly F „PODMÍNKY PRO
VY-UŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
stanoveno, že výška stavby se měří od nejnižšího
bodu stávajícího rostlého terénu – viz Pokyny (bod
VP*10).

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

středí. Z těchto důvodů navrhuji doplnit regulativ dotčeného území o výše uvedené
body.
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Zdeňka Klimková,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2460, 2461; LV 656, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1598/2020/ST
Území dotčené námitkou: Pozemky parc. č. 2466/5, 2466/4, 2466/1
Text námitky:
Podávám námitku proti podmínce prostorového uspořádání, konkrétně proti regulované maximální výšce stavby u regulativu B2 – plochy bydlení – domy ve svahu
u dotčeného území.
Dle podmínek prostorového uspořádání je regulovaná výška stavby 10 metrů pro
2 nadzemní podlaží a dále dle regulativu F je možno vystavět šikmou střechu o výšce
6 metrů nebo jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 metru. Zároveň je stanovena maximální výška stavby 14 metrů. Tyto parametry jsou nepřiměřeně velké vzhledem ke
stávající zástavbě a neodpovídají standardním konstrukčním výškám (max. 3,5 metru
výšky na jedno podlaží).
V předmětném území v rámci regulativu B2 jsou umístěny moje pozemky a případná
nová výstavba na sousedních zatím nezastavěných pozemcích parc. č. 2466/5, 2466/4
2466/1 se mne přímo dotýká.
Navrhuji, aby regulativ B2 – domy ve svahu v dotčeném území byl vhodně doplněn
o tyto podmínky:
• maximální výška novostaveb je 12 metrů,
• nová výstavba bude výškou a hmotou odpovídat stávající výstavbě,
• nová výstavba nebude znehodnocovat stávající pohledové vazby či hodnotné průhledy, nové objekty budou mít dostatečný odstup od hranic parcely
• nové objekty budou mít dostatečný odstup od hranic parcely
• maximální výška staveb hlavních nesmí překročit výšku okolní stávající zástavby
RD (okolní vilová zástavba)
• maximální výška vedlejších staveb je 5 m
• stavby garáží musí být umístěny minimálně 0,6 m od hranice pozemku veřejného
prostranství
• veškeré stavební záměry musí ctít stávající urbanistický charakter zahradního města, ve kterém jsou jednotlivé rodinné domy mezi sebou navzájem odděleny zelení,
přičemž prostor mezi stavbami je dostatečný i pro zeleň vzrostlou.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Vzhledem k tomu, že maximální výška stavby by měla být určena měřítkem okolní
zástavby, je navržená výška až 14 metrů pro danou oblast a pro území dotčené námitkou příliš vysoká. Okolní zástavba v převážné míře zdaleka takových výšek nedosahuje – viz domy sousedící s územím dotčeném námitkou.
Pokud se taková výška někde v území vymezeném regulativem B2 vyskytuje, nalézá
se ve svahu s daleko větším sklonem, než území dotčené námitkou a zároveň se jedná
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Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2460 a 2461, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
a další pozemky parc. č. 2466/1, 2466/4 a 2466/5,
uvedené v námitce, jsou začleněny dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice do plochy individuální bytové
zástavby (čisté bydlení) s indexem 1 (BC1), tj. plochy s velikostí pozemků od 1600 m2 do 3500 m2, mírou zastavěnosti 12 % a maximální výškovou hladinou zastavění na dvě nadzemní podlaží s možností
podkroví, takže taková je platná prostorová regulace, tj. bez jakéhokoliv absolutního výškového omezení. Teprve prostorové regulativy návrhu ÚP Dobřichovic stanovily maximální výšku stavby v metrech. Podmínky prostorové regulace, tj. regulovaná výška stavby a maximální výška stavby, plochy
bydlení – domy ve svahu (B2), nebudou měněny.
Vzhledem k terénní konfiguraci v lokalitě Brunšov,
kde je stanoven regulativ plochy B2, je výšková regulace správná a řada stávajících staveb jí odpovídají. Pouze bude ve vymezení pojmu prostorového
regulativu „Maximální výška stavby“, zejména
v bodu 1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“
a bodu 4 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VY-UŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic, stanoveno, že
výška stavby se měří od nejnižšího bodu stávajícího
rostlého terénu – viz Pokyny (bod VP*10). Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se v přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi
a vybaveností sídla. Pro životaschopnost čtvrtí, které jsou v drtivé míře tvořeny právě a jen RD, je
dobré, když se v některých z nich usadí například
lékař, malé kanceláře nebo si tu někdo otevře malý
hotel. Takové služby jsou s bydlením slučitelné
a vhodně jej doplňují.

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
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(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

o prvorepublikové vily s vysokými stropy, které se v současné architektuře již téměř
nestaví.
Výška stavby je zároveň také omezena podlažností – tj. regulativ B2 umožňuje postavit 2+1 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. To odpovídá dané lokalitě a je to
v pořádku. Nicméně pokud bychom chtěli postavit například dům o maximální výšce
14 metrů, tak nám vychází výška jednoho patra min. 5 metrů (standardně bývá výška
maximálně 3,5 metru). Tzn. velikost obou pater i podkroví by byla v takovém případě vysoce nadprůměrná, což by mohlo v budoucnosti svádět k nelegálnímu vestavění
dalšího patra.
V případě novostaveb na území dotčeném námitkou, které není výrazně svažité je
navržená maximální výška 14 metrů příliš vysoká a neodpovídá charakteru okolní
zástavby. Domy v maximální výšce by vyloženě „trčely“ nad okolní zástavbu.
Ještě bych ráda upozornila na některé nejasnosti v terminologii týkající se výšky staveb: U definice podzemního podlaží je použit pojem přilehlý terén, pásmo po obvodu
stavby široké 3 metry. Regulovaná výšky stavby se měří od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu, přičemž tento pojem není ve vymezení pojmů definován. Jeho
definice by měla zabránit případným snahám o umělé navyšování terénu, od kterého
by se pak počítala regulovaná výška stavby. Zároveň kapitola F uvádí, že maximální
výška stavby se počítá od hrany základové desky, což je také výraz, který není ve
vymezení pojmů definován. Navrhuji proto sjednotit terminologii, počítat regulovanou i maximální výšku od stejného bodu a použité pojmy jednoznačně definovat.
V případě nové výstavby v rámci regulativu B2 na pozemcích parc. č. 2466/5, 2466/4
2466/1 může dojít k výraznému zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě. S dotčenými
pozemky sousedím přes cestu (parc. č. 2465), takže se mě případná budoucí výstavba
bezprostředně dotýká.
Navržená regulovaná a maximální výška stavby neodpovídá v dotčeném území okolní zástavbě, nerespektuje, že se dotčený pozemek není příliš svažitý a při průměrné
výšce patra 3,5 metru neodpovídá stanovené podlažnosti (2+1 nadzemní podlaží).
Tato skutečnost může pro mě jako souseda omezit kvalitu bydlení zejména tím, že
znehodnotí stávající pohledové vazby, nové objekty navíc nemusí mít dostatečný odstup od hranic pozemku a mohou narušit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí. Z těchto důvodů navrhuji doplnit regulativ dotčeného území o výše uvedené body.
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Zdeňka Klimková,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2460, 2461; LV 656, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1599/2020/ST
Území dotčené námitkou: Pozemky parc. č. 2466/5, 2466/4, 2466/1 (viz grafická příloha)
Text námitky:
Podávám námitku proti rozsahu přípustného a podmíněně přípustného využití u regulativu B2 – plochy bydlení – domy ve svahu u dotčeného území.
Ačkoliv je území dotčené námitkou vymezeno jako plochy bydlení v RD (B2), navr-
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Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2460 a 2461, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
a další pozemky parc. č. 2466/1, 2466/4 a 2466/5,
dotčené námitkou, jsou začleněny dle návrhu ÚP
Dobřichovic do plochy bydlení – domy ve svahu
(B2), z jejíž regulativů, uvedených v kapitole F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍL-

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
žené přípustné a podmíněně přípustné využití umožňuje výstavbu téměř čehokoliv,
kromě výroby a skladů. Tak, jak je to nyní navrženo, je možné stavět téměř cokoliv
v mezích podmínek prostorového uspořádání. Tedy například stavby pro školství,
kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, hřiště a sportoviště, ubytování do kapacity 15 lůžek, nerušící provozovny služeb.
Pro tyto typy staveb jsou však vymezeny samostatné plochy jako například regulativ
občanského vybavení (OV), obchodní ulice (OU) a centrum (C1, C2). V případě navrženého podmíněně přípustného využití mohou být navíc tyto stavby stěží součástí
staveb pro bydlení dle § 21 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. a s respektováním té skutečnosti, že na jednom pozemku může být umístěna pouze jedna stavba hlavní a pouze jedna stavba pro podnikatelskou činnost do 25 m2 plochy.
V platném ÚP je území dotčené námitkou zahrnuto do regulativu BC1, které patří
mezi území se stanovenou nejvyšší minimální velikostí pozemku (1600 m) a nejnižší
mírou zastavění plochy (0,12) v oblasti s převahou vil na Brunšově. Navržený regulativ navrhuje vyšší míru zastavěnosti (20 %) i menší minimální výměru pozemku
(1300 m) proti čemuž nenamítám. Nicméně navržená šíře přípustného a podmíněně
přípustného využití není pro oblast individuální bytové zástavby (RD a vily na velkých pozemcích) vhodná.
Navrhuji omezit rozsah přípustného využití u regulativu B2 – plochy bydlení – domy
ve svahu například takto:
Přípustné využití:
• kanceláře, ateliery, zdravotnické a sociální služby, školství, vnitřní sportovní zařízení (např. posilovna, solárium, fitness) jako součást RD, pokud vliv činností nebude negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem apod.) a pokud
nebude snížena kvalita prostředí a pohoda bydlení, a které jsou určeny a slouží potřebám obyvatel území
• vedlejší stavby a zařízení bezprostředně související s hlavním využitím plochy, jako
například garáže, bazény, altány, zahradní domky
• dětská hřiště
• nezbytné stavby dopravní infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• nezbytné stavby technické infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a stávajících provozoven
Nepřípustné využití:
• jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím
• veškeré využití a veškeré stavby, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí, jako např. chovatelství a pěstitelství, popř. zásadně narušují urbanistický charakter plochy jako např. vysílače mobilních operátorů
• nové provozovny (například dílny, servisy atd.), maloobchod, veřejné stravování
a ubytovací zařízení, to vše jako součást stavby RD i jako nové samostatné stavby;
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
NÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek
jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7). Jiným
způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné
využití plochy bydlení – domy ve svahu (B2) měněno. V návaznosti regulativů návrhu ÚP Dobřichovic
na podmínky funkčního a prostorového využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do
legitimního očekávání vlastníků pozemků dotčených
zásadní změnou regulativů. Úkolem ÚP není
ochraňovat zájmy jedněch vlastníků vůči druhým
vlastníkům, k tomu slouží územní řízení o konkrétním záměru na změnu v území. Úkolem ÚP je stanovit, mimo jiné, urbanistickou koncepci, tj. plošné
a prostorové uspořádání území, které je obvykle polyfunkční, nelze proto z regulativů plochy B2 vypustit přípustné a podmíněně přípustné využití, které
naplňuje množina staveb a využití ve stanovených
mezích, vedle hlavního využití bydlení v RD, bez
nichž by bydlení nebylo možné, jako je technická
a dopravní infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství. V případě realizace některého
záměru na změny v území dojde k jeho posouzení
stavebním úřadem podle § 90 stavebního zákona
a ve většině případů také úřadem územního plánování jako orgánem územního plánování podle § 96b,
a je projednán v nějaké formě povolovacího řízení,
ve kterém může každý dotčený vlastník účinně hájit
svá práva, tuto platformu nemůže naplnit ÚP.
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přístavby a nástavby stávajících provozoven
• nové stavby bytových domů, řadových RD a dvojdomů, nové stavby pro rodinnou
rekreaci
• vedlejší stavby ani jejich části nesmí být určeny pro bydlení (nesmí obsahovat byty).
Odůvodnění uplatněné námitky:
V případě nové výstavby v rámci regulativu B2 na pozemcích parc. č. 2466/5, 2466/4
2466/1 může dojít k výraznému zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě. S dotčenými
pozemky sousedím přes cestu (parc. č. 2465), takže se mě případná budoucí výstavba
bezprostředně dotýká.
Dotčené území je v platném ÚP vymezeno jako plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení. Nově vymezené přípustné nebo podmíněně přípustné využití území
může narušit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí. Častý argument, že i stávající regulativ umožňuje poměrně široké přípustné využití, není relevantní (minimálně
regulativ prostorového uspořádání dotčeného území je jiný). Při aktuálně navržených
podmínkách prostorového uspořádání u regulativu B2 ve spojitosti s rozsahem vymezení přípustného a podmíněně přípustného využití lze na pozemcích parc. č. 2466/5,
2466/4, 2466/1 postavit například až dvě stavby občanského vybavení o velikosti
400 m2 obě o délce 25 metrů a výšce 14 metrů. Při potenciálním využití těchto staveb
jako občanského vybavení (zdravotnictví, školství, dům s pečovatelskou službou
apod.), což návrh regulativ B2 umožňuje, může být pro mě jako souseda omezena
kvalita bydlení a zároveň lze předpokládat neúměrné navýšení dopravní zátěže v území
dotčeném námitkou (viz např. zkušenost z rozsahu dopravy do Centra komplexní péče na Brunšově). Dle návrhu ÚP mohou být dle regulativu B2 budovány i stavby,
které dle mého názoru sníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení, a které navíc nemusí
sloužit potřebám obyvatel města.
Navrhovaný rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití, které umožňuje
rozprostření občanského vybavení v ploše bydlení je v rozporu s požadavky vyhl.
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „OPVÚ“), ust. § 3 odst. 3, dle kterého „Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména
z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území“ a s ust. § 4 (7) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují
za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných
prostranství a občanského vybavení.
Povoleným rozsahem přípustného a podmíněně přípustného využití v území dotčeném námitkou může dojít ke znehodnocení kvality obytného prostředí v sousedství,
ve kterém se nachází můj dům. Koncepce promísení občanské vybavenosti v běžné
zástavbě generuje konflikty s bydlením, které jsou v současnosti známé.
Na stávajících komunikacích chybí rozhledové parametry u křížení a není řešené
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parkování, které ani nelze v úzké de facto jednosměrné slepé ulici dořešit. Problematika úzkých vozovek a chybějících chodníků je v celé délce jednotlivých ulic. Navržená možnost budovat občanského vybavení v daném rozsahu narušuje stávající kvalitu prostředí, ve kterém je umístěn můj majetek. Bez zjevné opory ve veřejném zájmu se tak zakládá nebezpečí znehodnocení mého vlastnictví.
Rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití v návrhu regulativu B2 nechrání stávající kvalitu bydlení a vyvolává značné riziko ohrožení kvality prostředí obytné zástavby, tvořené převážně rodinnými domy. Do klidného území sloužícího bydlení přinese provoz staveb občanského vybavení vyšší nároky na dopravní obsluhu
a činnosti, které jsou odlišné od stávajícího charakteru území a kolidující s požadavky na kvalitu obytného prostředí. Jedná se např. o hrozbu zvýšení intenzity dopravy
způsobené příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování. Na to
nejsou komunikace v dotčeném území připravené.
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením území dotčeného námitkou

94

Zdeňka Klimková,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1600/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Připomínka 1
Vymezení území dotčeného připomínkou 1: Oblast mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití)
s navrženým regulativem C1 (aktuální regulativ BC3)
Text připomínky 1:
Podávám připomínku proti tomu, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území C1 se
specifickými podmínkami zástavbu RD mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití).
Regulativ bez opory v zadání ÚP a v C1 je navržen nad rámec území upraveného RP
do oblasti Lomená/Vítova/Pražská/Na Chmelnici.
Maximální zastavěná plocha stavby zde může být až 1000 m2, míra zastavěnosti je
stanovena na max. 50 %.
Procento zahrady je stanoveno na 30 %, z toho pouze 10 % pozemku musí být bez
nadzemních i podzemních staveb. (U max. 20 % ze stavebního pozemku mohou
být nezpevněné plochy na podzemní stavbě nebo její části, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 40 cm).
Tato oblast je aktuálně pod regulativem BC3, tj. v současné době je to vilová obytná
čtvrť s cca 15 domy/vilami. V oblasti se nacházejí velmi úzké komunikace bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ).
Navrhuji proto ponechat současné využití plochy ve formě individuální bytové zástavby vč. přípustného využití území, nezvyšovat míru zastavěnosti, ponechat stávající min. a max. velikost pozemku ve výši 800-1400 m2, ponechat nastavenou regula-
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Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
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ci výšky budov.
Odůvodnění připomínky 1:
Regulativ je navržen bez opory v zadání ÚP a bez zjevného veřejného zájmu a přesto
výrazně mění charakter dotčené oblasti, kde byla doposud povolena pouze výstavba
RD. Charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí (budova ZUŠ), nejsou zde
chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován.
Současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou
změnu ve využití území, která může narušit podmínky pro bydlení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce. V souladu s tím, nelze vyhovět požadavku
na zařazení předmětného území pouze do plochy
bydlení – zahradní čtvrť (B3), které by bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky plochy B3.

Připomínka 2
Vymezení území dotčeného připomínkou 2: Oblast vymezená regulativem OU
Text připomínky 2:
Obchodní ulice zůstává poměrně nelogicky a selektivně navržena v oblasti bytové
zástavby u kempu a v oblasti řadových domů a RD na konci ul. Pražská. Regulativ
mění plochy individuálního bydlení na obchodní ulici bez zjevné opory v zadání ÚP
(resp. v některých ohledech v jeho rozporu – viz odůvodnění a bez zjevného veřejného zájmu.
Odůvodnění připomínky 2:
Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodu
bezpečnosti provozu“ – návrh regulativu obchodní ulice v ulici Pražská a Tyršova, je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší,
stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3).
Zároveň není v navržených obchodních ulicích vyřešeno parkování. Návrh rovněž
neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské a Tyršově ul., ač je to zadáním vyžadováno. Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova není v souladu se zadáním pro ÚP.

Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulic Pražská a Tyršova na městské třídy, které podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství.
Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru ulic a následnému
zklidnění dopravy. Regulovat v ÚP počet vjezdů na
silniční síť je pod podrobností této ÚPD a ke zvyšování počtu křižovatek místních komunikací návrhem
ÚP Dobřichovic nedochází. Plochy pro parkování
budou navrženy na veřejných prostranstvích sousední plochy veřejných prostranství – uliční prostranství (UP), pokud to prostorové parametry
umožní, to je předmětem následné podrobnější dokumentace.

Připomínka 3
Vymezení území dotčeného připomínkou 3: Oblast vymezená regulativem S1
Text připomínky 3:
Regulativ S1 – sport a rekreace není z hlediska podmínek prostorového uspořádání
vůbec definován. Tj. není vůbec stanovena zastavěnost, regulovaná výška stavby ani
maximální výška stavby, ani minimální velikost pozemku.
Mezi hlavní využití regulativy patří i krytá sportoviště, která nemají regulativem stanoveny žádné limity. Rovněž přípustné využití je poměrně široké – doplňkové stavby
v podobě veřejného stravování, obchodů a služeb nevýrobního charakteru maximálně
do 100 m2 hrubé podlažní plochy.

Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro plochy rekreace – sport a rekreace (S1) území označeném jako „Sokol“, nejsou textovou částí ná-vrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území, které umožňují výstavbu pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní, tj. tělocvičně. Nebylo by logické pro plochu S1 stanovovat nějaké podmínky prostorového uspořádání, protože je třeba
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Zároveň není stanovena žádná minimální velikost pozemku – pozemek Sokola lze
tedy libovolně dělit.
Navrhuji doplnit regulativ o podmínky prostorového uspořádání (tj. stanovit max.
míru zastavěnosti, regulovanou výšku stavby, maximální výšku stavby a minimální
velikost pozemku).
Odůvodnění připomínky 3:
Tím, že navržený regulativ neobsahuje žádné podmínky prostorového uspořádání, je
ohroženo toto hodnotné území, které je oblíbeným místem pro relaxaci a odpočinek
a místem setkávání dětí i dospělých. Proto je ve veřejném zájmu, aby hodnota tohoto
území zůstala zachována. Stanovením podmínek prostorového uspořádání je třeba
vymezit dostatečné procento zahrady. (Tj. stanovit minimální procento pro nekrytá
hřiště a sportoviště). Tím, že není stanovena žádná minimální velikost pozemku, mohou být pozemky libovolně děleny a případně i rozprodány. Zároveň je potřeba doplnit regulativ o přiměřenou maximální výšku případného krytého sportoviště – i zde
by měl být nějaký limit nastaven. Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající
území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a dělení pozemku sportoviště.

každý záměr, který vyhoví podmínkám využití území
plochy S1, individuálně posoudit z hlediska prostorových parametrů konkrétního umístění, to nelze
paušalizovat jako zástavbu obvyklých staveb. Nadále proto bude plocha S1 ponechána bez stanovení
podmínek prostorového uspořádání.

Připomínka 4
Vymezení území dotčeného připomínkou 4: Území vymezené regulativem PR –
průmyslové areály (bývalý areál průmyslu kamene)
Text připomínky 4:
Regulativ PR – Průmyslové areály stanovuje regulovanou výška stavby 15 m (plus
6 m střecha nebo 3,5 m ustoupené podlaží), tj. regulovaná výška stavby může být až
21 metrů. Maximální výška stavby není stanovena. Bude se jednat o potenciálně
velmi vysoké budovy pohledově vystupující z okolních polí.
Dále chybí přesná specifikace požadavku na vymezení minimální úrovně jednotlivých parametrů zastavovací studie.
Navrhuji snížit maximální výšku stavby. Zvážit zpracování podrobnější ÚPD. Zvážit
změnu hlavního využití území na plochy smíšené s bydlením.
Odůvodnění připomínky 4:
Jako hlavní využití je určena výroba, jako přípustné např. sklady a technická infrastruktura. Dle stanoveného charakteru využití území lze předpokládat obrovské zatížení oblasti nákladní dopravou. Pří zpracování podrobnější ÚPD je třeba nastavit
přísnější požadavky na minimální úroveň jednotlivých parametrů zastavovací studie
– nejlépe již do návrhu ÚP.

Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení bývalého areálu průmyslu
kamene jako stabilizované plochy smíšené výrobní
– průmyslové areály (PR), bylo návrhem ÚP Dobřichovic provedeno v souladu se Zadáním, a rozhodně nepřichází v úvahu jeho přestavba na nějakou plochu umožňující bydlení. Každé rozhodnutí
o změně v území bývalého areálu průmyslu kamene
v ploše PR je podle subkapitoly K.1 „Územní studie“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic podmíněno zpracováním ÚS s označením US1 U Karlického potoka, pro kterou jsou stanoveny podmínky
pro její pořízení dle § 43 odst. 2 stavebního zákona.
Uložení podmínky vydání RP, pro rozhodování
o změnách v území, nebylo požadováno.

Připomínka (bez čísla)
Vymezení území dotčeného připomínkou (bez čísla): Území vymezené regulativem
C2 – Nové Centrum
Text připomínky (bez čísla):

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, od-
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Maximální výška stavby 12 m je pro stavby u nádraží a ve svahu u nádraží příliš vysoká. Naopak procento zahrady ve výši 30 % nepovažuji pro daný úsek a účel za
nutné.

povídají svými proporcemi stávající zástavbě (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“ aj.). Procento zahrady je stanoveno přiměřeně, protože jenom
10 % je přirozeně na terénu.

Připomínka 5
Vymezení území dotčeného připomínkou 5: Regulativ C1 – Staré centrum a C2 –
Nové centrum
Text připomínky 5:
Regulativ C1 – Staré centrum a C2 – Nové centrum: Podzemní části staveb se nezapočítávají do zastavěnosti, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva
zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného
prostranství a rostlého terénu více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy. To de
facto znamená, že u regulativu C1 může zůstat pouze 10 % území ze stavebního
pozemku bez nadzemních a podzemních staveb.
Odůvodnění připomínky 5:
Mohou vznikat u C ve velké míře podzemní parkoviště, bunkry apod. V centru města
byla Q100. Lze předpokládat, že při potencionálním naplnění limitů regulativu se výrazně zhorší odtokové podmínky centra města.

Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
staré centrum (C1) a plochy smíšené obytné – nové
centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic,
odpovídají charakteru stávající zástavby v plochách
C1 a C2. Zásadní je podmínka zachování min. 30 %
plochy pozemku pro vegetaci a významné není, zda
je z toho max. 20 % na podzemní stavbě a min. 10
% na terénu, ve výsledku to nelze rozlišit. Stanovenými regulativy ploch C1 a C2 není dotčen § 20
odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, o vsakování a odvádění
srážkových vod.

Připomínka 6
Vymezení území dotčeného připomínkou 6: Plochy určené na vyjmutí z lesa
Text připomínky 6:
Plochy na vyjmutí z lesa nejsou všechny zobrazeny šrafou, ani ve výkrese Záboru
ZPF, nutná kontrola.

Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení překryvné funkce dle subkapitoly F.1.3 „Plochy zástavby na lesních pozemcích a pozemky, ve kterých možno žádat o vyjmutí
z PUPFL“ textové části a výkresu č. N.2 „Hlavní
výkres“ návrhu ÚP Dobřichovic je ve shodě s Tabulkou záborů PUPFL subkapitoly K.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ textové části odůvodnění a výkresem č. O.3
„Výkres záborů půdního fondu“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic.

Připomínka 7
Vymezení území dotčeného připomínkou 7: 3027/6, 1894/3, 1895/1, Brunšov
Text připomínky 7:
Vymezení zastavěného území není vymezeno dle zákona § 58 SZ – Zastavěné
území a zastavitelné plochy jsou významné pro rozhodování stavebního úřadu i Úřadu územního plánování v Černošicích, kteří dávají závazná stanoviska ke každému
stavebnímu povolení. Plochy vymezené jako zastavěné území1) (např. lokalita Bukovka, dublování zastavěného území u chat v ulici Tyršova… apod.) Jde například
o následující oblasti:

Námitce 1 se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
budou jako zastavěné území vymezeny pozemky
parc. č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 429), 3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 428), 3024/2 (stavba technického vybavení)
a 3027/6 (stavba technického vybavení – starý vodojem), k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*15).
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– 3027/6 starý vodojem je stavba a není v ZÚ
– 1894/3, 1895/1 Landová Jana Marie Mgr. Je v zastavěném území a není odůvodnění proč. V rozporu s § 58 SZ.
– Některé chaty (vč. obecních) na Brunšově nejsou v zastavěném území, přesto že se
jedná o stavby, někdy i s velkou parcelou.
– Nezahrnuje někde obsluhující komunikace, naopak na Brunšově je cesta, která nikoho neobsluhuje.
– Chaty obecní jsou vymezeny jako nezastavitelné území i když by šlo na obecním
pozemku zvětšit plochu bydlení pro 2 RD, nejen 1 RD.
1
) Zastavěné území – vymezováno dle § 58 stavebního zákona

Pozemky parc. č. 1894/3 a 1895/1, k. ú. Dobřichovice, budou vyjmuty ze zastavěného území, protože jejich vymezení návrhem ÚP Dobřichovic není v souladu s § 58 stavebního zákona, a průběh hranice
zastavěného území bude upraven dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*16).
V ostatním je zastavěné území, vymezené ve výkresu
č. N.1 „Výkres základního členění území“ grafické
části návrhem ÚP Dobřichovic, v souladu s § 58
stavebního zákona.

Připomínka 8
Vymezení území dotčeného připomínkou 8: Navržené biocentrum
Text připomínky 8:
Vymezení biocentra (LBC 101) nemá plochu 3 ha, vodní hladina se do výměry nepočítá (viz metodika MŽP 2017). Je vymezeno na ploše sloužící jako veřejné prostranství, využití je v rozporu s účelem LBC, kde se zakazují rušivé činnosti.
Není důvod pro vymezování větší plochy než 3 ha, pokud bude v budoucnu schválen
jakýkoli přísnější zákon o ochraně přírody (biocenter – viz zákon o ochraně zemědělské půdy, kde se jednou aktualizací zakázal rozvoj na I. a II. třídě ZPF na celém
území ČR). To znamená, že v prostoru mezi lávkou a zámkem by se měl ÚSES omezit na minimum – (ÚP může upřesnit plochu).

Námitce 8 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
ÚSES v podrobnosti měřítka výkresů grafické části,
tj. zejména v hlavním výkresu. Vymezení místního
(lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD charakteru ÚP a metodika MŽP 2017 není právní
předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování
ÚSES, a pokud je v něm uváděna minimální výměra
lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména
k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak tomu je v případě LBC 101 vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je
ochránit cennou louku při levém břehu Berounky
před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic
nijak nebrání rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch
ÚSES, jsou stanoveny podmínky, které neodporují
současnému využívání ploch LBC 101. Na základě
Pokynů po SJ bylo vymezení LBC 101 upraveno dle
platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

Připomínka 9
Vymezení území dotčeného připomínkou 9: Výkres a text KTI (koncepce technické
infrastruktury) – řešení dešťové kanalizace
Text připomínky 9:
Připomínky k výkresu technické infrastruktury – ke způsobu řešení dešťové kanalizace.
Výkres by měl dokumentovat prověřené trasy veřejné technické infrastruktury, které
se následně promítnou ve VPS. Chybí trasy povrchového dešťového odvodnění navržené v ulicích Brunšova – jsou jen stávající (a ne všechny) vč. zdrží. V textu odů-

Námitce 9 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „Výkres koncepce technické
infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho mě-
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vodnění se píše, že „Každá ulice na Brunšově včetně lokality V luhu má vymezený
min. jeden odvodňovací příkop“, což v návrhu výkresu KTI a VPS nenajdeme. Protipovodňový příkop na Brunšově nemá navržené pokračování dešťové kanalizace
v ulicích: (grafické schéma chybějícího řešení odtoku dešťových vod – viz podání)
V některých místech jen chybí stav, někde zničený stav a někde chybí řešení a vymezení VPS (Na vyhlídce, Pod penzionátem, u nádraží, pod tratí). Odtok je třeba dát jako podmínku stavebníkům – investorům.
Zasakování v místě při realizaci stavby na Brunšově nestačí zasakování, je třeba navrhnout funkční dešťovou kanalizaci. Jinak vše teče ulicemi; podmínka pro další výstavbu je nutná.
Problematika dešťové kanalizace není vyřešena, něco je v textu odůvodnění, něco
chybí zejména jako VPS. Návrh Lesní, Svážná, Na Plzeňce, Pod Penzionátem není
součástí výroku.
Odůvodnění připomínky 9:
Odtok dešťových vod je aktuálně velkým problémem zejména na Brunšově. Dochází
i k zaplavování např. sklepů v důsledku nedostatečného řešení odvodu dešťových vod.
Návrh ÚP tuto oblast, která je ve veřejném zájmu, dostatečným způsobem neřeší.

řítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení dešťové kanalizace
odpovídá svou podrobností a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění
dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění dešťových vod, např.
z lokality Brunšov, musí být zpracována, tomuto požadavku odpovídající dokumentace a její výstupy,
z hlediska koncepce veřejné infrastruktury, teprve
zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to
jeho podrobnost umožní.

Připomínka 10
Vymezení území dotčeného připomínkou 10: Výkres a text KDI (Koncepce dopravní
infrastruktury)
Text připomínky 10:
Výkres a text KDI (Koncepce dopravní infrastruktury)
– Páteřní obslužné komunikace ve výkrese KDI (např. ul. 5. května a na Brunšově)
mají nevyhovující šířkové a směrové parametry; navíc pojem „páteřní komunikace“ není nikde popsán nebo definován
– Komunikace pro pěší podél ul. Polní – je neodůvodněná (D10)
– Koncepce veřejných prostranství je dále specifikována ve výkrese KDI, ale ten
nemá závaznou textovou část ani podrobnost, kterou by veřejná správa ocenila –
např. šířka pro chodníky, trasy pro cyklisty, doprovodná zeleň komunikací. Plochy
veřejných prostranství – ÚP např. dovolují kdekoliv zastávku autobusu
– Palackého není III. třída a most také ne – obsaženo v KDI
– Chybí parkoviště u parku Vítova a pěší trasa parkem (plocha P neumožňuje v přípustném využití parkování)
– Komunikace a parkoviště na sídlišti nezobrazují současný stav a stabilizované plochy
– D23 – pěší podél Karlického potoka je vymezena v toku a jeho svahu což je nereálné a je třeba posunout na soukromý pozemek
– Na pozemku dráhy je odbočení ke kempu v rozporu s aktuálním projektem optimalizace trati
– Je navržena nová komunikace na severu území na Vonoklasy – jako obslužná komunikace – tu by platila a budovala obec, je to nutné?

Námitce 10 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.1 „Doprava“ a výkres
č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“
grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000.
Způsob řešení dopravních staveb, dopravy v klidu
a železniční dopravy, odpovídá svou podrobností
a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci dopravní infrastruktury v rozsahu celého území města s napojením na dopravní systémy
nadmístního významu (silniční a železniční doprava). Z hlediska cílů a úkolů územního plánování,
které má ÚP naplnit, jsou jednotlivé body námitky
marginální a i v případě jejich věcné opodstatněnosti, nemají na koncepci dopravy, stanovené návrhem ÚP Dobřichovic vliv.
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Připomínka 11
Vymezení území dotčeného připomínkou 11: Plochy označené jako Z02/Z03
Text připomínky 11:
Nejasné vymezení, co je možné stavět v plochách označených jako Z02/Z03 v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito plochami, v hlavním a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahuje. Je zde rozpor s regulativem v tabulce. Celkově je formulace nejasná a je potřeba ji doplnit.

Námitce 11 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy stanovené návrhem ÚP
Dobřichovic pro plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02
„Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“, jsou srozumitelné,
protože jejich interpretací je dáno, že na území
města Dobřichovice platí stejně ve všech B3, kromě
zastavitelných ploch Z02 a Z03, ve kterých neplatí
hlavní využití „bydlení v RD“ a v přípustném využití neplatí pro stavby s chráněným venkovním prostorem, ale obě tato omezení se nepoužijí v případě,
že bude u jednotlivých záměrů na změnu v území,
prokázáno splnění hygienických hlukových limitů,
jak je u vedeno v podmíněně přípustném využití
plochy B3.

Připomínka 12
Vymezení území dotčeného připomínkou 12: Plochy upravené RP města (Fügnerova,
COOP), zámek
Text připomínky 12:
Plochy, které jsou v rozporu s RP Centra:
• VPS/3, Nové náměstí při ulici Palackého (RP – nový objekt)
• Chybí pěší průchod do ulice Fügnerova, zpřesnilo by to RP (navrhuji zařadit jako
VPS)
• Chybí pěší průchod skrz zámek (není to majetek obce), zpřesnilo by to RP (navrhuji
zařadit jako VPS)
Odůvodnění připomínky 12:
Bylo deklarováno, že ÚP bude respektovat schválené ÚPD.

Námitce 12 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Namítaný rozpor mezi platným RP
Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic neexistuje, a v případě, že by k němu po vydání
ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn., že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Centrum do souladu
s vydaným ÚP Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle částí RP Dobřichovice – Centrum,
které jsou v rozporu s ÚP Dobřichovic.

Připomínka 13
Vymezení území dotčeného připomínkou 13: Území upravené RP Dlouhý díl
Text připomínky 13:
Plochy v území řešeném RP Dlouhý díl:
• Některé pozemky nesplňují min. velikost 800 m2, a v regulativu není jasně deklarováno, že tuto lokalitu upravuje RP (pouze komentář u hlavního a přípustného využití, na regulativy se to tedy nevztahuje, čili by platily a RP by byl v rozporu)
• Celkově není v regulativu B3 jasně napsáno, že je tato plocha řešena RP, včetně velikosti pozemků, výšky apod.

Námitce 13 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro lokalitu Dlouhý díl platí to samé,
co u předchozí námitky I.e)-I. Nelze očekávat, že RP
Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaný dne 21. 9. 2010,
obstojí při posouzení jeho souladu s ÚP Dobřichovic. Namítané rozpory mezi platným RP Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic nemohou existovat, protože RP je podřízený ÚP, a v případě, že by k němu po vydání ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn.,
že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Dlouhý díl do souladu s vydaným ÚP
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úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle
částí RP Dobřichovice – Dlouhý díl, které jsou
v rozporu s ÚP Dobřichovic.
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Připomínka 14
Vymezení území dotčeného připomínkou 14: Stavební pozemky s menší než minimální výměrou dle daného regulativu
Text připomínky 14:
Kapitola F nemá jednoznačně upraveno, jakým regulativem se řídí stavební pozemek
s menší než minimální výměrou dle konkrétních regulativů. Jedná se jak o stavební
pozemky se stavbami chat i RD, a to v případě změny stavby (rekonstrukce) a v případě novostavby (z důvodu demolice/živelní katastrofy). Tuto formulaci je potřeba
do kapitoly F doplnit.

Námitce 14 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Projektantem bude prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání
regulativů všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace
byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám
v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich
využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona –
viz Pokyny (bod VP*17).

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2770; LV 1924, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1633/2020/ST
Území dotčené námitkou: Část území označená v návrhu ÚP jako OU v části ulice
Tyršova (grafické vymezení území dotčeného námitkou viz podání)
Text námitky:
K návrhu ÚP města Dobřichovic, který byl veřejně projednán 10. 9. 2020, podávám
jako spoluvlastník výše uvedených nemovitostí tuto námitku:
Nesouhlasím se zařazením výše specifikované části ulice Tyršova do regulativu OU
a požaduji proto její vyloučení z regulativu OU a zařazení do regulativu B7 nebo B2
nového ÚP z důvodu potenciálního zhoršení kvality bydlení v dané lokalitě a stejně
tak zhoršení bezpečnosti pro chodce a cyklisty.
Pro výše uvedené podmíněné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: stavby jsou
součástí staveb pro bydlení na stavebním pozemku, zejména RD, stavby svým provozem neruší obytný charakter území (zejména hlukem a exhalacemi).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Jsem si vědom, že tato část Tyršovy ulice je i ve stávajícím ÚP součástí regulativu
(SC7) jež jí zařazuje do „centrální zóny obce“ přesto ve skutečnosti jde o ulici pouze
rezidenční. Ani stávající regulativ tedy není pro tuto část Tyršovy ulice vhodný, neodpovídá skutečné situaci v ulici. Jedná se o převážně klidnou (kromě dopravní špičky) ulici, kde není možné míjení dvou vozidel naráz, nedostatek parkovacích míst
není výjimečnou situací. Svou kapacitou je tedy tato část ulice Tyršovy nevhodná pro

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro část uliční zástavby pravobřežního předmostí mostu přes Berounku, vymezeného
návrhem ÚP Dobřichovic jako stabilizovaná plocha
smíšená obytná – obchodní ulice (OU-stav), je regulativy umožněno jeho oživení, a proto vilovou zástavbu vhodně doplňuje lokalitami pro obchod
a služby po vzoru zahradních měst. Vedle rozvolněné vilové zástavby by tak mělo docházet k žádoucímu lokálnímu mírnému zahuštění zástavby a promíchání způsobu využití, aby se namísto „obchodních
středisek“ vytvářely ulice s obchodním parterem,
nad kterými se objeví další „funkce“ jako je bydlení, služby a administrativa. Z hlediska územního
rozvoje je žádoucí, aby se v přiměřené míře mísilo
bydlení s pracovními příležitostmi. Pro životaschopnost čtvrtí, které jsou v drtivé míře tvořeny
právě a jen RD, je dobré, když se v některých z nich
usadí například lékař, opravna obuvi, malé kanceláře a další způsoby využití, která jsou s bydlením
slučitelné a která jej vhodně doplňují. Regulativy
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úplné znění nebo významná část námitky
další potenciální zvýšení automobilového provozu. Domnívám se, že použití regulativu OU má potenciál situaci v ulici zhoršit, stejně tak jako kvalitu bydlení. Díky
možnému zvýšení automobilového provozu by pak logicky došlo i ke zhoršení bezpečnosti chodců a cyklistů – v ulici není chodník pro pěší a cyklisté mají pro vyhýbání se automobilům v ulici nedostatečné místo.
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ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Viz text jednotlivých připomínek
pod čj. 1634/2020/ST
Text připomínky:
Připomínka 1: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které by v budoucnosti snížilo intenzitu dopravy (zejména tranzitní) na silnicích v obci
a ruší územní rezervy na obchvat (severní) obsažené ve stávajícím ÚP, aniž by navrhoval jiné řešení.
Odůvodnění 1: Intenzita dopravy v ulicích Palackého, Pražské a Tyršovy je již nyní
v dopravních špičkách neúnosná, pro chodce a místní cyklisty je jízda po těchto komunikacích nebezpečná. Severní obchvat obce, zakreslený v současném ÚP, se v návrhu nového ÚP neobjevuje (ani v rezervě), obchvat přes řeku Berounku je zakreslen
jen jako rezerva. V rezervě byly obchvaty drženy po 20 let a vzhledem k rozvoji obce, který je návrhem ÚP velmi podporován a zároveň rozvoji obcí okolních, bude obchvat v budoucnu potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo vyčísleno 7019 aut za den – což v současnosti i budoucnosti bude výrazně více
s ohledem na předpokládaný rozvoj v Dobřichovicích i v okolních obcích.
Zároveň návrh ÚP vymezuje obchodní ulici (OU) a Centrum 2 (C2) na páteřních
komunikacích Tyršova a Pražská, což předpokládá nutnost vymezení parkování
a další vjezdy do těchto páteřních komunikací, ale neřeší se odvedení tranzitní dopravy z těchto komunikací, přičemž je jasné, že její objem do budoucnosti jednoznačně
poroste.
Obchvaty mají být navrženy nejen jako rezerva, ale jako návrh v kontextu s infrastrukturou i občanskou vybaveností a všemi souvislostmi. Vzhledem k tomu, že
předkládaný návrh ÚP počítá s masívním rozvojem obce, je důležité, aby se s řešením snížení tranzitní intenzity dopravy v centru počítalo.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
území vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako
plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU) jsou
slučitelné s bydlením jako jedním z jejího hlavního
využití. Zařazení pozemků parc. č. 2770 a 2771,
k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatele
námitky, a sousedních pozemků v ulici Tyršova do
plochy OU, je proto v souladu s jejich charakterem
a bude ponecháno.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě schváleného Zadání a Pokynů
po SJ, z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem,
ale problémem celého Poberouní, který musí být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje, který dopravní situaci řeší posílením dopravní funkce silnice
II/116 mezi Řevnicemi a Pražským okruhem. Severní
obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského
kraje není vymezen v ZÚR Středočeského kraje,
nelze proto tento nadmístní záměr vymezovat v ÚP
Dobřichovic. Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infra-struktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRA-STRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic,
podle níž jsou v zastavěném území města vymezeny
především dopravně zklidněné pozemní komunikace
a nemotoristické pozemní komunikace, které mají
sloužit cyklistické dopravě. V územní rezervě R1 je
pak ponechána kapacitní pozemní komunikace, odvádějící tranzitní dopravu mimo zastavěné území
města.
Připomínka 2: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP stanovuje rozprostření občanNámitce 2 se nevyhovuje.
ského vybavení téměř v celém zastavitelném území města bez ohledu na dopravní
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
infrastrukturu jednotlivých lokalit, charakter zástavby a místní specifika.
základě Zadání byl upraven podle Pokynů po SJ
Odůvodnění 2: Toto ustanovení vytváří podmínky pro poškození kvality stávajícího a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
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obytného prostředí. V důsledku toho návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního úřadu podle ÚP bude nepředvídatelné, a tím vzniku nebezpečí zneužití investory při možné změně občanského vybavení na bytové domy.
Zásadně nelze souhlasit ani s tím, že se odkazuje na nedefinovaný a neurčitý pojem
„obraz města“, který není v návrhu ÚP definován, ani není stanoveno, kdo a jakým
způsobem by měl obraz města určovat a posuzovat, zda a jak bude uvedenými stavbami (kostel, školní budova, divadlo, objekty správy obce apod.) poškozen. Tato
úvaha nepřísluší stavebnímu úřadu a ani OÚP, který dle platné úpravy posuzuje soulad záměru s ÚP.

Připomínka 3: Nesouhlasíme s uplatňováním regulativu C2 (hl. využití: bydlení,
obchody, …; zastavěnost 45 %, zahrada 30 %, jen 10 % stavebního pozemku musí
být bez nadzemních a podzemních staveb, max. výška stavby 12 m) na těchto konkrétních pozemcích: v ulici Tyršova na pravé straně (směr na Všenory) od křižovatky s ul. Svážnou po ul. Černolická v oblasti současného zeleného svahu na pozemku č. 2364, v oblasti zahrad vil Brunšova – na pozemku č. 2365/4 v ul. Černolická (zahrada prvorepublikové vily, pozemek nesousedí z Tyršovou ul.) a v ulici Na
Plzeňce na pozemku č. 2304, který přímo sousedí s lokalitou vil Brunšova, a nesousedí s ul. Tyršovou.
Odůvodnění 3: Na pozemku č. 2364 – zelený pruh (prudký svah) oddělující Tyršovu
ul. od zástavy Brunšova nad Tyršovou ul. by měla zůstat zachována zeleň, která tvoří
přirozený předěl od rušné ulice. Zároveň jde o velmi obtížně přístupný terén a jakákoliv zástavba na tomto úzkém pruhu by výrazně zhoršila dopravní situaci v Tyršově
ulici a neměla by být ÚP podporována.
Pozemky č. 2365/4 a 2304 nijak nesousedí s Tyršovou ulicí, naopak jsou součástí oblasti s hodnotnou vilovou zástavbou Brunšova a měl by na nich být uplatňován regulativ B1, aby nedošlo ke znehodnocení této architektonicky cenné části Dobřichovic.
Připomínka 4: Nesouhlasíme s regulativem OU (obchodní ulice) v Tyršově ulici
na straně zástavby od modrého mostu až téměř k ústí Krajníkovy ul. v místě, kde je
v podstatě jediný výjezd z celé lokality (B2, B7) ul. Strmou, a dále v ul. Strmá,
U Rokle a v Hýčkané ul.
Odůvodnění 4: Tato regulace navrhuje do dopravně velmi vytíženého, nepřehledného a z pohledu chodců i vozidel v tuto chvíli nebezpečného místa s velmi úzkou vozovkou, bez chodníků na straně zástavby, další zahuštění a služby a zároveň návrh
ÚP nijak neřeší stávající nedobrou dopravní situaci v oblasti a nenavrhuje žádná dopravní opatření, která by stávající problémy řešila (naopak navrhuje regulativ, který
může vést ke zhoršení situace). Zároveň v této oblasti regulativ OU zasahuje poměrně výrazně do oblasti ul. Strmá, U Rokle a Hýčkaná ul. a pokrývá zahrady přímo
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.
Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, odpovídají svými proporcemi charakteru stávající zástavby (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“
aj.). Vymezení plochy C2 napomůže ukotvení již
dnes patrného a žádoucího městského charakteru
v okolí vlakového nádraží a podpoří význam role, jakou nádraží v Dobřichovicích má. Pozemky parc.
č. 2304 a 2365/4, k. ú. Dobřichovice, sousedí přímo
s ulicí Tyršova, není proto pochyb o opodstatněnosti
jejich vymezení jako plochy C2, rozhodně je nelze
považovat za plochu bydlení – vily na velkých pozemcích (B1), jejíž charakter pozemky parc. č. 2304
a 2365/4 nenaplňují.
Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulice Tyršova na městskou obchodní
třídu, která podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství. Pro kvalitu veřejných prostranství města je důležité umožnit výstavbu drobných obchodů a služeb
namísto soustředěných obchodních domů. Obchody

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo
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zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
sousedící s hodnotnou zástavbou prvorepublikových vil.
Domníváme se, že uplatňování tohoto regulativu v této oblasti je v přímém rozporu
se zadáním ÚP a může vést k výraznému zhoršení dopravní situace a situace chodců
v této části Dobřichovic.
Připomínka 5: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území
C1 (centrum) zástavbu RD v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená.
Odůvodnění 5: Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území C1
(centrum) zástavbu RD v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici
a Lomená, což neodpovídá stávajícímu charakteru dané oblasti a je v rozporu se zadáním ÚP, které trvalo na zachování stávajícího charakteru území tj. klidová oblast
s rodinnými domy v zahradách.
Navržený regulativ umožňuje v dané oblasti výstavbu velkých bytových domů a zastavění stávajících zahrad (navržený regulativ: zastavěnost 50 % (max. zast. plocha
1000 m2), procento zahrady 30 % (přičemž jen 10 % stavebního pozemku musí být
bez nadzemních a podzemních staveb), max. výška stavby 12 m).
Návrh ÚP zároveň žádným způsobem neřeší dopravní infrastrukturu v dané oblasti,
přičemž stávající komunikace jsou zde úzké (pro 1 vozidlo) a v oblasti chybí chodníky, přestože je zde už nyní velký pohyb dětí (umístění ZUŠ a dětského hřiště).

Připomínka 6: V návrhu je do zóny C1 (centrum) naprosto nelogicky zahrnut
RD v ul. Ke Křížku 170 (par. č. 713, 712), který se nachází pod terénem okolní zóny
C1 a přímo sousedí se zástavbou RD v ul. Fügnerova (regulativ B3).
Odůvodnění 6: Regulativ C1 by na tomto místě umožnil výstavbu bytového domu,
což je v rozporu se zadáním ÚP (zachovat RD v zahradách), vedlo by to k další dopravní zátěži v ul. Fügnerova a zhoršení kvality života v okolních RD.
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a služby ulice oživují. Obchodní centra ulice umrtvují. Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru ulice a následnému
zklidnění dopravy.
Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce.
Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 712 a 713, k. ú.
Dobřichovice, s RD v ul. Ke Křížku 170, jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné
území stabilizované plochy smíšené obytné – staré
centrum (C1-stav) v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádá-
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ní, tj. území, jehož podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP
Dobřichovice – Centrum. Cílem je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce.
Připomínka 7: Regulativ B6 – v lokalitě není řešena dopravní infrastruktura
Námitce 7 se nevyhovuje.
s ohledem na navrhovaný rozvoj v lokalitě Průmyslu kamene – Mramor Slivenec
Odůvodnění: Námitka nedává smysl, protože plo(regulativ PR – hlavní využití: výroba).
cha bydlení – solitérní bytové domy (B6) nemá žádOdůvodnění 7: V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude donou dopravní vazbu na plochu smíšenou výrobní –
pravou zatížená přilehlá obytná čtvrť.
průmyslové areály (PR) lokality Průmyslu kamene
– Mramor Slivenec, mezi nimi je vzdálenost větší
než 500 m.
Připomínka 8: Regulativ PR – Průmysl kamene – není řešena dopravní obslužNámitce 8 se nevyhovuje.
nost areálu.
Odůvodnění: Stávající areál společnosti Mramor
Odůvodnění 8: V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude doSlivenec a.s. je návrhem ÚP Dobřichovic vymezen
pravou zatížená přilehlá obytná čtvrť.
jako stabilizovaná plocha smíšená výrobní – průmyslové areály (PR-stav) zastavěného území
s podmínkou zpracování ÚS US1 „U Karlického
potoka“ před rozhodováním o změnách v území,
předpokládat proto intenzivní výrobu a nárůst dopravy je spekulace.
Připomínka 9: Regulativ PR – Nesouhlasíme s možností stavby vysokých staveb Námitce 9 se nevyhovuje.
– maximální výška stavby není regulativem omezena.
Odůvodnění: Není pravda, že regulativy plochy
Odůvodnění 9: Regulativ by měl omezit maximální výšku stavby v této oblasti, ne- smíšené výrobní – průmyslové areály (PR) nestanoboť zástavba v areálu a i okolní není vysoká (spíše nízká), areál se nachází prakticky vují výšku stavby, výška stavby je stanovena formou
ve volné krajině (v poli) a vysoké stavby mohou tuto oblast vzhledově poškodit (bu- regulované výšky stavby 15 m, kterou se rozumí
dou vidět z mnoha stran a vyčnívat).
vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu po úroveň hlavní římsy.
Připomínka 10: Regulativ PR – Podmínka zpracování studie pro dané území je Námitce 10 se nevyhovuje.
omezena na následujících 5 let, není jasné, proč po 5 ti letech už nebude nutné stu- Odůvodnění: Podle § 43 odst. 2 stavebního zákona
dii zpracovávat (tj. v rámci regulativu si bude moci investor dělat cokoliv bez nutnos- musí být, spolu se stanovením podmínky zpracování
ti schválení studie městem, což není ve veřejném zájmu).
ÚS US1 „U Karlického potoka“ návrhem ÚP Dobřichovic, jeho součástí přiměřená lhůta pro vložení
dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Projektant stanovil tuto lhůtu na 5 let. Tato lhůta
bude prověřena v rámci Zprávy o uplatňování ÚP
Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního zákona,
která se zpracovává každé 4 roky a schvaluje ji Zastupitelstvo města Dobřichovice.
Připomínka 11: Nesouhlasím s tím, aby regulativ v lokalitách B1, B2, B3, B4 a B5 Námitce 11 se částečně vyhovuje.
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Michal Koptík,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4;
Lenka Koptíková,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4
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dovoloval v rámci přípustného využití a podmíněně přípustného využití stavbu
domů s pečovatelskou službou. Je proto třeba, aby byly z přípustného a podmíněně přípustného využití odstraněny stavby domů s pečovatelskou službou
o větší velikosti než tři samostatné byty, u záměrů do třech samostatných bytů by
se mělo jednat o podmíněně přípustné využití za splnění podmínek uvedených v návrhu ÚP s tím, že bude požadováno současně dodržet podmínky prostorového uspořádání.
Odůvodnění 11: Ve všech zmíněných lokalitách (B1-6) je hlavní využití specifikováno jako „bydlení v RD“. Právní definice RD je uvedena v § 2 odst. písm. a)
odst. 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., a to takto: „2. RD, ve kterém více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; RD může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví.“ Na jednu parcelu tak z definice RD připadají nejvýše
tři samostatné byty. Domy s pečovatelskou službou mají charakter bytových domů
s určitým počtem malometrážních jednotek, které již nenaplňují podmínky charakteru budovy jakožto RD. Takové přípustné využití je však v rozporu s cíli územního
plánování dle § 18 stavebního zákona. Možnost výstavby domů s pečovatelskou
službou ve zmíněných lokalitách záměry by zásadně narušila, případně zničila charakter dané lokality, s tím, že zájem na jejich realizaci nemůže v této konkrétní oblasti a lokalitě převážit zájem dotčených vlastníků, což je patrné ze samotného návrhu,
který jinak zcela vylučuje výstavbu bytových domů v daném území.

Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů ploch
bydlení B1, B2, B3, B4 a B5, ale také plochy B6,
kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny
„domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod
VP*7).

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 102, 103; LV 912, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1535/2020/ST
Území dotčené námitkou: C1 – Plochy smíšené obytné – staré centrum – území se
specifickými podmínkami prostorového uspořádání
Text námitky:
Blok RD se zahradami mezi ulicemi Vítova a Lomená, je v návrhu ÚP vyznačen jako
území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání. Blok tvoří celkem
16 objektů, z nichž 3 objekty s čp. 8, 9 a 61 jsou situovány do hlavní ulice Pražské
nebo do její křižovatky s ulicí Vítovou a mají již mnoho let jiný charakter než ostatní
objekty (např. čp. 61 je budova Městského úřadu). Hlavní část RD se zahradami je situována do ulic Lomená a Na Chmelnici, všechny s přístupem na pozemek z těchto
dvou ulic. Jedná se o 13 objektů typicky RD s čp. 138, 146, 153, 133, 183, 156, 134,
168, 162, 137, 182 a 163. Výjimku tvoří dům s čp. 158, který je v současnosti využíván k podnikatelské činnosti soukromé Základní školy Kairos, které byla neoprávněně a v rozporu se současným platným ÚP povolena činnost Stavebním úřadem Dobřichovice. Tento stav je aktuálně předmětem dalších řízení. Všechny RD byly postaveny ještě v období před první republikou, tedy před rokem 1918 a po více jak
100 letech stále plní svůj účel rodinného bydlení včetně prostoru zahrad. Postupně
jsou vlastníky nákladně rekonstruovány a jsou tak udržovány nejenom pro jejich uži-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici, včetně pozemků parc.
č. 102 a 103, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů, je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako
zastavěné území stabilizované plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav) v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho
uspořádání, tj. území, jehož podmínky plošného
a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového využití plochy je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny obce s indexem
3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních využití ploch je
indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do
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vatele, ale i pro pohled z veřejného prostoru. Minimálně 50 % těchto domů prošlo
v posledních letech rekonstrukcí. Ulice Lomená a Na Chmelnici byly při parcelaci
pozemků určeny jako obslužné komunikace k RD, tedy se svým užším profilem
v průměru 7 metrů a zpevněnou plochou 4 m, jak uvádí platný ÚP. Mají tedy pouze
takový profil, odpovídající obsluze RD.
Již v roce 2016 při prvním zveřejnění návrhu ÚP jsme byli překvapeni začleněním
území zahrnující naši nemovitost pod naprosto neočekávané regulativy. Podávali
jsme jako rodina mnoho připomínek, které k dnešnímu dni ani nevíme, jak byly vyřízeny, resp. jak, či vůbec, k nim bylo přihlédnuto, nebo zdůvodněn rozdíl v pohledu
na příslušnou otázku. Způsob vyřízení připomínek není nikde zveřejněn.
Jsme nuceni konstatovat, že nám není znám žádný oprávněný zájem města Dobřichovice, potažmo pořizovatele ÚP, k tak zásadní změně v regulativech pro naše
území, které je stále charakterizováno jako „BCX – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení“. Pro ilustraci skutečného stavu a rozsahu nemovitostí přikládáme fotografie jednotlivých domů (Pozn. pořizovatele: fotografie viz podání). Nikdo s námi o záměru nehovořil. Na dotazy oprávněného zájmu města při veřejném
projednání návrhu ÚP dne 10. 9. 2020 nebyla poskytnuta žádná relevantní informace.
Pouze jsme zaznamenali reakci zpracovatele, že regulativy pro toto území jsou vlastně přísnější. Ano, pokud toto území nejdříve zahrneme do plochy C1 – Plochy smíšené obytné – staré centrum, ale vymezíme mu jiná pravidla než má zbývající území
C1, potom je toto tvrzení pravdivé. Pokud se ale podíváme na platný ÚP a jeho nový
návrh, situace je přesně opačná, dochází k uvolnění možností v daném území. A tady
se právě ptáme na ten oprávněný zájem.
Cítíme se být zásadně dotčeni některými návrhy a nesouhlasíme s následujícími regulativy:
1. Celé vyznačené území má v návrhu ÚP stejnou regulaci jako např. současný objekt
Jednoty, prodejna COOP, která sídlí na jedné z nejhlavnějších křižovatek města,
křížení ulic Palackého a 5. května. Lze tedy na našich pozemcích vybudovat provozovnu služeb a řemeslné výroby až do velikosti 1000 m2 podlažní plochy, s přihlédnutím k dalším specifikovaným podmínkám (další objekty s jiným využitím
apod.). Jedná se sice o podmíněně přípustné využití, ale ve dvojnásobném rozsahu
než na hlavních ulicích města. To je skutečně neuvěřitelné srovnání dvou naprosto
odlišných území, tedy střediska prodejen a služeb a rodinné zástavby v zahradách,
kde se zastavěná plocha RD pohybuje podle konkrétního objektu cca do 150 m2.
Nesouhlasíme tedy s tímto regulativem.
2. Nesouhlasíme s regulativem umožňujícím až 50 % zastavěnost, což je jednoznačně
největší nárůst tohoto regulativu v celých Dobřichovicích na současných pozemcích s RD – čisté bydlení. Jak jsme již uvedli, současné stavby jsou převážně do
zastavěné plochy cca 150 m2.
3. Velikost stavby je navrhována až 1000 m2, pokud tedy připustíme možnost budou-
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1400 m2 a míra zastavění 28 %. Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území
starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na
bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho
původní ráz, bez výraznějších objektových excesů
a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím. Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce s požadovaným charakterem kompaktní zástavby s různorodým využitím. Navržené prostorové regulativy
odpovídají současné podobě. V souladu s tím, nelze
vyhovět požadavku na zařazení předmětného území
pouze do plochy bydlení – zahradní čtvrť (B3), které by bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky plochy B3.
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cího scelení některých současných pozemků a odstranění původních staveb, je využití tohoto parametru v sousedství našeho pozemku velmi reálnou hrozbou. Nesouhlasíme s možností tak rozsáhlých staveb v oblasti RD.
4. Maximální výška stavby až 12 m s regulovanou výškou v podobě 2+1 podlaží.
V současnosti dosahují některé domy výšky do 10 m a to ještě ne po celé ploše půdorysu budovy. Všechny domy v této oblasti mají buď přízemí a jedno patro, nebo
přízemí a podkroví. Hrozba zastínění původních staveb je velmi reálná a máme
osobní zkušenosti s vysokým objektem vybudovaným a zastiňujícím na křížení
ulic 5. května a Palackého.
5. Maximální výška stavby je definována jako vzdálenost horního hřebene střechy od
základové desky. Nesouhlasíme s touto terminologií. Měla by být definována od
rostlého terénu.
6. Důsledkem neúměrně rozsáhlých možností staveb je také regulativ na ponechané
procento zahrady, kdy skutečná plocha zahrady s možností i vyšších stromů tak,
jak jí známe v této oblasti dnes, je pouhých 10 %. Nesouhlasíme s takovým snížením procenta plochy zeleně na úkor staveb. Samozřejmě připouštíme, že vlastník
pozemku nemusí povolené limity vyčerpat, to se ale při větších bytových objektech spíše nestává. Rekapitulace max. využití pozemku je potom následující: 50 %
objekt + 20 % podzemní stavby mimo půdorys budovy s navážkou pouhých 40 cm
zeminy, 20 % chodníky/dlažba a zbývá 10 % běžného rostlého terénu. Proti současnému stavu a charakteru pozemků se jedná o neúměrný nárůst „stavebně upravených ploch“.
7. V případě nové stavby nesouhlasíme s povinností vytvořit obchodní parter a zároveň situovat dům pouze do uličního prostranství na pozemku v území s RD.
8. Opět se v návrhu objevuje termín „nerušící provozovny“. Tento pojem nemá v ÚP
žádnou bližší specifikaci a je tedy velmi nekonkrétní a zneužitelný. Žádáme o jinou relevantní specifikaci.
9. Dalším důsledkem navrhované zastavěnosti, výšky stavby, počtu podlaží, procenta
podzemních staveb a zpevněných ploch včetně velikosti podlažní plochy je povolení k jednomu z hlavních využití, a to k „bydlení“. Území by i nadále, jako v aktuálním ÚP, mělo zůstat oblastí „bydlení v RD“, tedy jako v návrhu území B3, a to
by mělo být i jeho hlavním využitím. Tímto zásadně nesouhlasíme se zařazením
pozemku do navrhované kategorie C1 a domníváme se, že se jedná o účelové postupné vyloučení bydlení v RD v této oblasti ve prospěch bydlení v bytových domech s obchody a službami.
10. Na základě několikaletých zkušeností z provozu soukromé školy Kairos v ulici
Lomená, která jak již zmiňujeme, byla v ulici povolena Stavebním úřadem Dobřichovice neoprávněně, bychom chtěli vážně varovat před těmito záměry tzv. „míchat“ podobné provozy jako je školství s oblastmi pro rodinné bydlení a zásadně
nesouhlasíme s návrhem školství v této oblasti.
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11. Samostatnou kapitolou je „ubytování“. Je velkým rozdílem příležitostné ubytování v jednotlivých pokojích a ubytování hromadné, které do zástavby rodinných
domů nepatří a máme s ním bohaté zkušenosti, pravděpodobně nejdelší v historii
Dobřichovic. Ubytování celých skupin probíhalo dlouhá léta ve dvou objektech
ulice Lomená v rozporu s platným ÚP. Tento stav trvale poškozoval zdraví občanů
v oblasti, protože ubytovaní návštěvníci působili hluk ve dne i v noci a velmi citelně se snižovala kvalita pobytu v místě. Ze zdravotních důvodů a zachování klidu
na odpočinek tedy nesouhlasíme s povoleným regulativem „ubytování“.
12. Nesouhlasíme s možností umisťovat stravovací zařízení mezi rodinné domky.
Tím je předem vytvořeno prostředí ke konfliktním situacím a obtížně se hledá jakékoliv budoucí řešení.
Odůvodnění uplatněné námitky:
1. Není ani představitelné, že v území, které je dosud kvalifikováno jako čisté bydlení
v RD, dojde náhle k tak zásadní změně v návrhu ÚP na zástavbu srovnatelnou
např. se současnou prodejnou COOP. Jakákoliv takto rozsáhlá výstavba mezi RD
trvale znehodnotí bydlení ostatním vlastníkům. Domníváme se, že návrhem ÚP
dochází k možnosti zásadního snížení kvality bydlení v našem objektu a případnou
výstavbou v sousedství ke znehodnocení našeho majetku.
2. Povolená zastavěnost souvisí s předchozím bodem. Umožní případně v našem sousedství nepoměrně velký bytový dům (domy) se službami, případně jinými provozy k velikosti naší nemovitosti. A společně se zásadním navýšením dopravy a zásobování bude navždy zničena oblast bydlení v RD a opět tedy dojde ke znehodnocení našeho vlastnictví.
3. Jsme přesvědčeni, že tento parametr vytváří budoucí možnost, ale i určitý tlak na
případné scelování pozemků za účelem dosažení možnosti vybudovat i komplex
většího rozsahu. Domníváme se, že město nemá žádný oprávněný zájem připravit
současným vlastníkům nemovitostí a pozemků pravidla, které se zásadním způsobem vymykají dosavadnímu charakteru území a postupovat tak, jako by se jednalo
především o pozemky města, nebo např. o pozemky nezastavěné, případně o pozemky se stavbami v nevyhovujícím stavu se záměrem o oživení takového území
a vymezit ho tak k využití pro bytovou výstavbu, resp. bydlení v domech s byty,
provozovnami a dalšími službami.
4. Maximální výška budovy je stanovena vyšší než má současná zástavba RD, stejně
tak i regulovaný počet podlaží na 2+1 je o podlaží vyšší. Tento regulativ by nám
nevadil, pokud by zastavěnost a velikost objektu byla i v budoucnu povolena na
únosné míře k velikosti pozemku, což namítáme v bodu 1 – 3 našich námitek. Tím
by se zvýšená výška budovy rozložila do volného nezastavěného prostoru a byla
určitým způsobem akceptovatelná. Máme pochopení pro rozvoj města a povolené
parametry mohou být někde volnější nebo naopak, tak jak se město postupně vyvíjí. Ale při pohledu na území RD v ulicích Lomená a Na Chmelnici, se nejedná
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o návrh uvolněnějších parametrů, ale o radikální obrat k zásadně jiným regulativům, a pro tento účel byly vybrány naše soukromé pozemky.
5. S ohledem na různá povodňová opatření nebo i jiné záměry, by maximální výška
stavby měla být definována od rostlého terénu, jinak by také mohla být hrana základové desky podstatně výše než terén a v závěru by zvyšovala max. výšku stavby.
6. Již při tvorbě RP centra Dobřichovic jsme namítali nedostatečný prostor pro vsakování povrchových vod při přívalových deštích. Tento argument nebyl tehdy akceptován a pravidlo se má rozšířit i na pozemky v naší oblasti. Stejně tak procento
skutečné zahrady bez navážky, které může být omezeno všemi navrhovanými regulativy, jako je zmíněno v námitce 1 – 3, omezí možnost vyšší zeleně na úplné
minimum.
7. Pokud by na pozemku došlo k nutnosti odstranit stavbu, ať již např. ze statických
důvodů nebo následkem požáru, měla by být možnost zachovat formu původního
RD bez nutnosti vybudovat v přízemí přípravu na obchod až u uliční čáry nebo situovat všechny pobytové místnosti do ulice.
8. Termín „nerušící provozovny“ je velmi nekonkrétní a lze jej tak stavebním úřadem
vysvětlovat různě a umožnit provoz, který ve skutečnosti rušivý je. Rozhodování
tady nebude na občanovi, který bude chtít ochránit svůj majetek. Opět uvádíme
zkušenosti ze svévolného rozhodnutí stavebního úřadu povolit činnost školy Kairos. Ani v tomto jednoznačném případě (dle stanoviska ÚP Černošice) nás ÚP neochránil, natož bude-li definice takto vágní.
9. Toto je pro nás asi stěžejní námitka, protože tady cítíme jednoznačné nenaplnění
dohody obce, státu a vlastníka při tvorbě ÚP. Byl nám předložen záměr, kdy návrhy jsou v zásadním nepoměru k současnému stavu a i s přihlédnutím k nezbytnému rozvoji se zásadně rozchází s jakoukoliv možnou představou. Zatím jsme
nezjistili, kdo zadání vytvořil, případně co je veřejně prospěšného plánovat na našem o okolních pozemcích možnost uvedeného rozsahu zástavby a využití. Při pohledu na půdorys města, se nabízí myšlenka, že to je přeci to správné území centra,
a je do něho přeci opticky začleněno, a slovo „centrum“ to přeci znamená budovy,
byty, služby atd. Asi ano, ale zatím již více než 100 let tady máme RD. My, vlastníci, máme oprávněný zájem zachovat tyto ulice a pozemky jako prostor pro bydlení v RD. Území by mělo být i v novém ÚP vedeno jako oblast B3 s případnými
specifickými podmínkami pro určitou návaznost na skutečné staré centrum města,
jako tomu bylo v dosavadních ÚP, které respektovaly jednoznačný charakter území, tedy bydlení v RD se zahradou.
Platný územní plán: (Pozn. pořizovatele: výřez hlavního výkresu ÚPnSÚ viz podání)
10. Zejména soukromá škola, protože předpokládáme, že pro státní školu bude vybrán skutečně vhodný prostor, je v běžné obytné ulici skutečně obrovským problémem v podstatě nejen pro přímé obyvatele, ale i pro město samé, aniž by si to
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na počátku uvědomovalo. Konkrétně typ základní školy Kairos, je provoz netradičního školství, s jiným výukovým programem, častěji ve venkovních prostorách
s navazujícími odpoledními a podvečerními aktivitami, nevyjímaje víkendy. Provoz této školy je velmi hlučný, aktuálně až 40 dětí, stále na zahradě, křik, výskání
a všemožné jiné formy hluku. Na pozemku probíhají i jiné aktivity, lze ho také sdílet s jinými subjekty a provozovat další rušící činnosti. V ulici obytného charakteru
s tím dále souvisí zvýšený provoz aut, nároky na parkování zaměstnanců, návštěvníků, zásobování, to vše na veřejném prostoru a devastace zelených nezpevněných
ploch, o které sousedé pečují. Městu je svévolně podnikatelským subjektem zabírán veřejný prostor, dochází ke stížnostem, konfliktním situacím a chce-li je město
řešit, je to určité zatížení, třeba i pro Městskou policii. Pokud srovnáme provoz
běžné státní školy, hluk je způsoben pouze v ranních hodinách před zahájením výuky, v případě příznivého počasí o velkých přestávkách a rozptýlený hluk podle
délky vyučování v odpoledních hodinách. Základní školy v Dobřichovicích stojí na
dostatečně prostorných veřejných místech, a předpokládáme tedy, že jejich obsluha
není až tak zatěžující pro nejbližší okolí. Žádáme, aby školství nebylo v ulici Lomená zahrnuto do hlavního využití území.
11. Ubytování, zejména hromadné, je naší další dlouhodobou zkušeností o rušících
a nerušících provozech. Pokud pomineme fakt, že v aktuálním ÚP je hromadné
ubytování v ulici Lomená nepovolené, probíhalo v posledních cca 15 letech ve
dvou objektech na obou stranách našeho pozemku. Nájezdy zahraničních návštěvníků, kteří upřednostňují pouze svůj zájem a ohledy na okolí berou skutečně jen
okrajově, trvale poškozovaly zásadně pobyt v území svými hromadnými aktivitami
a mejdany zejména v nočních hodinách. Dokladem kromě různých písemných
stížností, osobních stížností provozovateli této činnosti jsou desítky telefonátů na
Městskou policii Černošice za uvedené roky. Žádáme o vymezení ubytovacích
možností do kapacity 15 lůžek jako součást staveb pro bydlení.
12. K možnosti umísťovat mezi RD restaurační zařízení bychom použili naší námitku č. 10 a 11, protože se jedná o podobný druh rušící provozovny, vytvářející časté
konfliktní situace a omezení odpočinku sousedním vlastníkům v dnešní stresové
době.
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Lenka Koptíková,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 99, 100, 101; LV 838, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1536/2020/ST
Území dotčené námitkou: C1 – Plochy smíšené obytné – staré centrum – území se
specifickými podmínkami prostorového uspořádání
Text námitky:
Spoluvlastním, mimo výše uvedených pozemků, také pozemky s číslem parcely 102
a 103, ke kterým jsem již společně se svým manželem uplatnila námitky k návrhu
ÚP. Lze tedy očekávat, že podobné nebo naprosto identické podám i za mnou vlastnící pozemky. Činím tak v příloze, a byla bych tedy ráda, aby byly vzaty vážně
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a úplně, jako kdybych je podávala pouze za ty výše uvedené. Tyto pozemky jsou
v přímém kontaktu s provozovateli nesprávně povolené činnosti základní školy Kairos naším stavebním úřadem v Dobřichovicích. A na základě dosavadních zkušeností
s tímto provozem v těsném sousedství mého RD, důrazně žádám, aby v novém ÚP
nebyly takto rušící provozy povoleny mezi RD. Jedná se o nepředstavitelný nápor na
psychiku všech sousedů, protože jak je známo, kdo hluk způsobuje, nevnímá ho jako
někdo jiný. Nemůžeme být pro nepříjemný křik na zahradě, průjezd a parkování aut
nevyjímaje. Podobně bych charakterizovala asi patnáctiletou předchozí osobní zkušenost s hromadným ubytováním na stejných pozemcích před působením školy Kairos. Opět provozované v nesouladu s ÚP.
Blok RD se zahradami mezi ulicemi Vítova a Lomená, je v návrhu ÚP vyznačen jako
území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání. Blok tvoří celkem
16 objektů, z nichž 3 objekty s čp. 8, 9 a 61 jsou situovány do hlavní ulice Pražské
nebo do její křižovatky s ulicí Vítovou a mají již mnoho let jiný charakter než ostatní
objekty (např. čp. 61 je budova Městského úřadu). Hlavní část RD se zahradami je situována do ulic Lomená a Na Chmelnici, všechny s přístupem na pozemek z těchto
dvou ulic, Jedná se o 13 objektů typicky RD s čp. 138, 146, 153, 133, 183, 156, 134,
168, 162, 137, 182 a 163. Výjimku tvoří dům s čp. 158, který je v současnosti využíván k podnikatelské činnosti soukromé Základní školy Kairos, které byla neoprávněně a v rozporu se současným platným ÚP povolena činnost Stavebním úřadem Dobřichovice. Tento stav je aktuálně předmětem dalších řízení. Všechny RD byly postaveny ještě v období před první republikou, tedy před rokem 1918 a po více jak
100 letech stále plní svůj účel rodinného bydlení včetně prostoru zahrad. Postupně
jsou vlastníky nákladně rekonstruovány a jsou tak udržovány nejenom pro jejich uživatele, ale i pro pohled z veřejného prostoru. Minimálně 50 % těchto domů prošlo
v posledních letech rekonstrukcí. Ulice Lomená a Na Chmelnici byly při parcelaci
pozemků určeny jako obslužné komunikace k RD, tedy se svým užším profilem
v průměru 7 metrů a zpevněnou plochou 4 m, jak uvádí platný ÚP. Mají tedy pouze
takový profil, odpovídající obsluze RD.
V průběhu roku 2016 jsme podávali jako rodina mnoho připomínek, které k dnešnímu dni ani nevíme, jak byly vyřízeny, nikde jsme nenašli žádné zveřejněné reakce.
Musím konstatovat, že začlenění území zahrnující mou nemovitost pod C1 mě naprosto překvapilo neočekávanými regulativy.
Musím konstatovat, že mně není znám žádný oprávněný zájem města Dobřichovice,
pořizovatele ÚP, k tak zásadní změně v regulativech pro naše území, které je stále
charakterizováno jako „BCX – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení“.
Pro ilustraci skutečného stavu a rozsahu nemovitostí přikládám fotografie jednotlivých domů. Nikdo se mnou, a pokud vím ani se sousedy, o záměru nehovořil. Na dotazy oprávněného zájmu města při veřejném projednání návrhu ÚP dne 10. 9. 2020
jsem byla informována, že nebyla poskytnuta žádná relevantní informace. Pouze

a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového využití plochy je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny obce s indexem
3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních využití ploch je
indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do
1400 m2 a míra zastavění 28 %. Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území
starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na
bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho
původní ráz, bez výraznějších objektových excesů
a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím. Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce s požadovaným charakterem kompaktní zástavby s různorodým využitím. Navržené prostorové regulativy
odpovídají současné podobě. V souladu s tím, nelze
vyhovět požadavku na zařazení předmětného území
pouze do plochy bydlení – zahradní čtvrť (B3), které by bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky plochy B3. Zásadní podmínkou regulativů plochy C1 pro vsakování srážkových vod v území je zachování min. 30 % plochy pozemku pro vegetaci
a významné není, zda je z toho max. 20 % na podzemní stavbě a min. 10 % na terénu, ve výsledku to
nelze rozlišit. Stanovenými regulativy plochy C1
není dotčen § 20 odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
o vsakování a odvádění srážkových vod.
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v reakci zpracovatele proběhla informace, že regulativy pro toto území jsou vlastně
přísnější. Ano, pokud se toto území nejdříve zahrne do plochy C1 – Plochy smíšené
obytné – staré centrum, ale jsou navržena jiná pravidla než má zbývající území C1,
potom je toto tvrzení pravdivé. Pokud však porovnáme platný ÚP a jeho nový návrh,
situace je přesně opačná, dochází k uvolnění možností v daném území. A tady mně
není znám příslušný oprávněný zájem.
Cítím se být zásadně dotčena některými návrhy a nesouhlasím s následujícími regulativy:
1. Celé vyznačené území má v návrhu ÚP stejnou regulaci jako např. současný objekt
Jednoty, prodejna COOP, která sídlí na jedné z nejhlavnějších křižovatek města,
křížení ulic Palackého a 5. května. Lze tedy na mém i sousedních pozemcích vybudovat provozovnu služeb a řemeslné výroby až do velikosti 1000 m2 podlažní
plochy, s přihlédnutím k dalším specifikovaným podmínkám (další objekty s jiným
využitím apod.). Jedná se sice o podmíněně přípustné využití, ale ve dvojnásobném rozsahu než na hlavních ulicích města. To je skutečně neuvěřitelné srovnání
dvou naprosto odlišných území, tedy obchodního střediska a služeb a rodinné zástavby v zahradách, kde se zastavěná plocha RD pohybuje podle konkrétního objektu cca do 150 m2. Nesouhlasím s tímto regulativem.
2. Nesouhlasím s regulativem umožňujícím až 50 % zastavěnost, což je jednoznačně
největší nárůst tohoto regulativu v celých Dobřichovicích na současných pozemcích s rodinnými domy – čisté bydlení. Jak jsem již uvedla, současné stavby jsou
převážně do zastavěné plochy cca 150 m2.
3. Velikost stavby je navrhována až 1000 m2, pokud tedy připustíme možnost budoucího scelení některých současných pozemků a odstranění původních staveb, je využití tohoto parametru v sousedství mého pozemku velmi reálnou hrozbou. Nesouhlasím s možností tak rozsáhlých staveb v oblasti rodinných domků.
4. Maximální výška stavby až 12 m s regulovanou výškou v podobě 2+1 podlaží.
V současnosti dosahují některé domy výšky do 10 m a to ještě ne po celé ploše půdorysu budovy. Všechny domy v této oblasti mají buď přízemí a jedno patro, nebo
přízemí a podkroví. Hrozba zastínění původních staveb je velmi reálná a máme
osobní zkušenosti s vysokým objektem vybudovaným a zastiňujícím na křížení
ulic 5. května a Palackého.
5. Maximální výška stavby je definována jako vzdálenost horního hřebene střechy od
základové desky. Nesouhlasím s touto terminologií. Měla by být definována od
rostlého terénu.
6. Důsledkem neúměrně rozsáhlých možností staveb je také regulativ na ponechané
procento zahrady, kdy skutečná plocha zahrady s možností i vyšších stromů tak,
jak jí známe v této oblasti dnes, je pouhých 10 %. Nesouhlasím s takovým snížením procenta plochy zeleně na úkor staveb. Samozřejmě připouštím, že vlastník
pozemku nemusí povolené limity vyčerpat, to se ale při větších bytových objektech spíše nestává. Rekapitulace max. využití pozemku je potom následující: 50 %
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objekt + 20 % podzemní stavby mimo půdorys budovy s navážkou pouhých 40 cm
zeminy, 20 % chodníky/dlažba a zbývá 10 % běžného rostlého terénu. Proti současnému stavu a charakteru pozemků se jedná o neúměrný nárůst „stavebně upravených ploch“.
7. V případě nové stavby nesouhlasím s povinností vytvořit obchodní parter a zároveň situovat dům pouze do uličního prostranství na pozemku v území s RD.
8. Opět se v návrhu objevuje termín „nerušící provozovny“ Tento pojem nemá v ÚP
žádnou bližší specifikaci a je tedy velmi nekonkrétní a zneužitelný. Doporučuji jinou relevantní specifikaci.
9. Dalším důsledkem navrhované zastavěnosti, výšky stavby, počtu podlaží, procenta
podzemních staveb a zpevněných ploch včetně velikosti podlažní plochy je povolení k jednomu z hlavních využití, a to k „bydlení“. Území by i nadále, jako v aktuálním ÚP, mělo zůstat oblastí „bydlení v RD“ tedy jako v návrhu území B3, a to
by mělo být i jeho hlavním využitím. Tímto zásadně nesouhlasím se zařazením pozemku do navrhované kategorie C1 a domnívám se, že se jedná o účelové postupné vyloučení bydlení v RD v této oblasti ve prospěch bydlení v bytových domech
s obchody a službami.
10. Na základě několikaletých zkušeností z provozu soukromé školy Kairos v ulici
Lomená (uvádím na hlavní straně námitky), která byla v ulici povolena Stavebním
úřadem Dobřichovice neoprávněně, bych upřímně varovala před těmito záměry
tzv. „míchat“ podobné provozy jako je školství s oblastmi pro rodinné bydlení
a nemohu v žádném případě souhlasit s návrhem školství v této oblasti.
11. Samostatnou kapitolou je „ubytování“ (opět zmiňuji na hlavní stránce námitky).
Je velkým rozdílem příležitostné ubytování v jednotlivých pokojích a ubytování
hromadné, které do zástavby rodinných domů nepatří a skutečně s ním mám bohaté zkušenosti, pravděpodobně jedny z největších v historii Dobřichovic. Ubytování
celých skupin probíhalo dlouhá léta ve dvou objektech ulice Lomená v rozporu
s platným ÚP. Tento stav trvale poškozoval zdraví občanů v oblasti, protože ubytovaní návštěvníci působili hluk ve dne i v noci a velmi citelně se snižovala kvalita
pobytu v místě. Ze zdravotních důvodů a pro zachování klidu na odpočinek nesouhlasím s povoleným regulativem „ubytování“.
12. Nesouhlasím s možností umisťovat stravovací zařízení mezi RD. Tím je předem
vytvořeno prostředí ke konfliktním situacím a obtížně se hledá jakékoliv budoucí
řešení.
Odůvodnění uplatněných námitek:
1. V mém RD jsem se narodila a střídavě zde žila, nikdy by mě však nenapadlo, že
příslušné území, kde můj dům stojí, které bylo vždy pojímáno jako bydlení v RD,
může být změněno na zástavbu srovnatelnou s komplexem obchodu COOP. Jakákoliv takto rozsáhlá výstavba mezi RD trvale znehodnotí bydlení nám všem vlastníkům. Domnívám se, že návrhem ÚP dochází k možnosti zásadního snížení kvali-
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ty bydlení v mém objektu a případnou výstavbou v sousedství ke znehodnocení
mého majetku.
2. Povolená zastavěnost souvisí s předchozím bodem. Umožní případně v sousedství
mého domu nepoměrně velký bytový dům (domy) se službami, případně jinými
provozy k velikosti zůstávajících nemovitosti. A společně se zásadním navýšením
dopravy a zásobování bude navždy zničena oblast bydlení v RD a opět tedy dojde
ke znehodnocení mého vlastnictví.
3. Nabízí se názor, že tento parametr vytváří budoucí možnost, ale i určitý tlak na
případné scelování pozemků za účelem dosažení možnosti vybudovat i komplex
většího rozsahu. Domnívám se, že město nemá žádný oprávněný zájem připravit
současným vlastníkům nemovitostí a pozemků pravidla, které se zásadním způsobem vymykají dosavadnímu charakteru území a postupovat tak, jako by se jednalo
především o pozemky města, nebo např. o pozemky nezastavěné, případně o pozemky se stavbami v nevyhovujícím stavu se záměrem o oživení takového území
a vymezit ho tak k využití pro bytovou výstavbu, resp. bydlení v domech s byty,
provozovnami a dalšími službami.
4. Maximální výška budovy je stanovena vyšší než má současná zástavba RD, stejně
tak i regulovaný počet podlaží na 2+1 je o podlaží vyšší. Tento regulativ by nevadil, pokud by zastavěnost a velikost objektu byla i v budoucnu povolena na únosné
míře k velikosti pozemku, což namítám v bodu 1 – 3 námitek. Tím by se zvýšená
výška budovy rozložila do volného nezastavěného prostoru a byla určitým způsobem akceptovatelná. Mám pochopení pro rozvoj města a povolené parametry mohou být někde volnější nebo naopak, tak jak se město postupně vyvíjí. Ale při pohledu na území RD v ulicích Lomená a Na Chmelnici, se nejedná o návrh uvolněnějších parametrů, ale o radikální obrat k zásadně jiným regulativům, a pro tento
účel byly vybrány naše soukromé pozemky.
5. S ohledem na různá povodňová opatření nebo i jiné záměry, by maximální výška
stavby měla být definována od rostlého terénu, jinak by také mohla být hrana základové desky podstatně výše než terén a v závěru by zvyšovala max. výšku stavby.
6. Již při tvorbě RP centra Dobřichovic jsme namítali nedostatečný prostor pro vsakování povrchových vod při přívalových deštích. Tento argument nebyl tehdy akceptován a pravidlo se má rozšířit i na pozemky v naší oblasti. Stejně tak procento
skutečné zahrady bez navážky, které může být omezeno všemi navrhovanými regulativy, jako je zmíněno v námitce 1 – 3, omezí možnost vyšší zeleně na úplné
minimum.
7. Pokud by na pozemku došlo k nutnosti odstranit stavbu, ať již např. ze statických
důvodů nebo následkem požáru, měla by být možnost zachovat formu původního
RD bez nutnosti vybudovat v přízemí přípravu na obchod až u uliční čáry nebo situovat všechny pobytové místnosti do ulice.
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8. Termín „nerušící provozovny“ je velmi nekonkrétní a lze jej tak stavebním úřadem
vysvětlovat různě a umožnit provoz, který ve skutečnosti rušivý je. Rozhodování
tady nebude na občanovi, který bude chtít ochránit svůj majetek. Již jsem uvedla
zkušenosti ze svévolného rozhodnutí stavebního úřadu povolit činnost školy Kairos. Ani v tomto jednoznačném případě (dle stanoviska ÚP Černošice) ÚP neochránil zájmy vlastníků, natož bude-li definice takto vágní.
9. Jedná se o zásadní námitku, protože nedošlo k dohodě obce, státu a vlastníka při
tvorbě ÚP. Byl nám předložen záměr, kdy návrhy jsou v zásadním nepoměru
k současnému stavu a i s přihlédnutím k nezbytnému rozvoji se zásadně rozchází
s jakoukoliv možnou představou. Zatím jsme v rodině nezjistili, kdo zadání vytvořil, případně co je veřejně prospěšného plánovat na mém a okolních pozemcích
možnost uvedeného rozsahu zástavby a využití. Při pohledu na půdorys města, se
nabízí myšlenka, že to je přeci to správné území centra, a je do něho přeci opticky
začleněno, a slovo „centrum“ to přeci znamená budovy, byty, služby atd. Asi ano,
ale zatím již více než 100 let tady máme RD. My, vlastníci, máme oprávněný zájem zachovat tyto ulice a pozemky jako prostor pro bydlení v RD. Území by mělo
být i v novém ÚP vedeno jako oblast B3 s případnými specifickými podmínkami
pro určitou návaznost na skutečné staré centrum města, jako tomu bylo v dosavadních ÚP, které respektovaly jednoznačný charakter území, tedy bydlení v RD se
zahradou.
Platný územní plán: (Pozn. pořizovatele: výřez hlavního výkresu ÚPnSÚ viz podání)
10. Zejména soukromá škola, protože předpokládám, že pro státní školu bude vybrán
skutečně vhodný prostor, je v běžné obytné ulici skutečně obrovským problémem
(již jsem uváděla) v podstatě nejen pro přímé obyvatele, ale i pro město samé, aniž
by si to na počátku uvědomovalo. Konkrétně typ základní školy Kairos, je provoz
netradičního školství, s jiným výukovým programem, častěji ve venkovních prostorách s navazujícími odpoledními a podvečerními aktivitami, nevyjímaje víkendy. Provoz této školy je velmi hlučný, aktuálně až 40 dětí, stále na zahradě, křik,
výskání a všemožné jiné formy hluku. Na pozemku probíhají i jiné aktivity, lze ho
také sdílet s jinými subjekty a provozovat další rušící činnosti. V ulici obytného
charakteru s tím dále souvisí zvýšený provoz aut, nároky na parkování zaměstnanců, návštěvníků, zásobování, to vše na veřejném prostoru a devastace zelených nezpevněných ploch, o které sousedé pečují. Městu je svévolně podnikatelským subjektem zabírán veřejný prostor, dochází ke stížnostem, konfliktním situacím a chce-li je
město řešit, je to určité zatížení, třeba i pro Městskou policii. Pokud srovnáme provoz běžné státní školy, hluk je způsoben pouze v ranních hodinách před zahájením
výuky, v případě příznivého počasí o velkých přestávkách a rozptýlený hluk podle
délky vyučování v odpoledních hodinách. Základní školy v Dobřichovicích stojí na
dostatečně prostorných veřejných místech, a předpokládáme tedy, že jejich obsluha
není až tak zatěžující pro nejbližší okolí. Žádám, aby školství nebylo v ulici Lome-
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ná zahrnuto do hlavního využití území.
11. Ubytování, zejména hromadné, je mou skutečně nejčernější a dlouhodobou zkušeností o tom, co je rušící a nerušící provoz. Pokud pominu fakt, že v aktuálním
ÚP je hromadné ubytování v ulici Lomená nepovolené, probíhalo v posledních cca
15 letech ve dvou objektech na obou stranách ulice Lomená. Nájezdy zahraničních
návštěvníků, kteří upřednostňují pouze svůj zájem a ohledy na okolí berou skutečně jen okrajově, trvale poškozovaly zásadně pobyt v území svými hromadnými aktivitami a mejdany zejména v nočních hodinách. Dokladem, kromě různých písemných stížností, osobních stížností provozovatelům, majitelům pozemků, k této
činnosti jsou desítky telefonátů na Městskou policii Černošice za uvedené roky.
Žádám o vymezení ubytovacích možností do kapacity 15 lůžek jednoznačně jako
součást staveb pro bydlení.
12. Umísťování restaurační zařízení mezi RD je opět nešťastným rozhodnutím, zdůvodnění podobných rušících provozů uvádím v námitce č. 10 a 11. Takový provoz
vytváří časté konfliktní situace a omezuje potřebný odpočinek všem sousedům
a patří na jiná vhodnější místa.
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Ing. Ivana Koubková,
Na Višňovce 943/3, 160 00 Praha 6

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2278; LV 1215, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1629/2020/ST
Text námitky:
Podávám námitku k návrhu ÚP a navrženému regulativu z titulu vlastníka pozemku
katastrální č. 2278.
Tímto regulativem by se můj pozemek stal nezastavitelným, s čím nemohu zásadně
souhlasit. Od počátku svého vlastnictví s ním počítám, jako se stavebním pozemkem
pro stavbu RD. Pro tento účel jsem již podnikla následné kroky – dohoda se svým
příbuzným (vlastníkem pozemku k. č. 2277 – Ing. J. Tuček) a následné jednání na
stavebním úřadu Dobřichovice, kde jsme získali souhlasné stanovisko se scelením
parcel č. 2278 a 2277, viz přiložený dokument čj. l660/2015/SU-2. Od svého záměru
jsem v žádném případě neustoupila.
Stavbou RD k trvalému bydlení rozhodně nenaplním obavu vyjádřenou v přiloženém
letáku, který se snaží v občanech Dobřichovic vzbudit obavu, že v jejich sousedství
vznikne restaurace, penzion a podobně, a to navýší dopravu a tím sníží kvalitu obytného prostředí v dané lokalitě.
K argumentu, že zmiňovaná cenná lokalita velkých vil určených pro bydlení bude
zničena, chci podotknout, že na sousedních zastavěných parcelách v ulici Na Plzeňce, podobných výměr, jako můj pozemek (scelený s parcelou 2277) RD již jsou a nejedná se o klasické prvorepublikové velké vily. Plánovaný RD by samozřejmě byl
klasická rodinná vila, zapadající do okolní zástavby.
Myslím, že stavební úřad má ve své moci ovlivnit podobu a účel povolované stavby
a tím zabránit případné nevhodné stavbě – například restaurace.
Žádám tímto o revizi diskriminačního výroku o nezastavitelnosti parcel 2278 a 2277.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2278, k. ú. Dobřichovice, o výměře 613 m2, ve vlastnictví podatele námitky, a sousední pozemek parc. č. 2277, k. ú. Dobřichovice, o výměře také 613 m2, budou mít v případě jejich scelení výměru 1226 m2, ale ani tato
výměra neumožní jejich zástavbu RD. Oba cit. pozemky jsou vymezeny návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné území stabilizované plochy bydlení –
vily na velkých pozemcích (B1-stav) s prostorovým
regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2.
Tento regulativ vychází ze závazné části platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemky
parc. č. 2277 a 2278 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým
indexem 1 (BC1-stav) prostorové regulace, který od
schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata. Nelze to proto považovat za diskriminaci, když to platí již 15 let. Pozemky parc.
č. 2277 a 2278, jednotlivě, ale ani v součtu svou ve-
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Přílohy:
č. 2 – ilustrativní plánek z Katastru nemovitostí
č. 3 – souhlas se scelením pozemků – čj. 1660/2015/SU-2
č. 4 – leták – Jak může Dobřichovice změnit nový územní plán?

likostí 1226 m2 nesplňují regulativ platného ÚPnSÚ
Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP Dobřichovic,
a bylo by urbanistickým excesem umožnit zástavbu
malého pozemku v ploše s prostorovým požadavkem
staveb RD na velkých pozemcích. Námitce proto
nelze vyhovět.
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Ing. Jana Koucká,
Tyršova 54, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 17. 9. 2020;
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2772, 2773, 2774; LV 1019, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1635/2020/ST
Území dotčené námitkou: Oblast označená v návrhu ÚP regulativem OU
Text námitky 1:
Námitka 1: Nesouhlasíme s navrženým širokým přípustným využití v oblastech regulativu OU – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – OBCHODNÍ ULICE (Bydlení, veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící
provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy)
z důvodu negativního dopadu na kvalitu života a zhoršení dopravní situaci v oblasti,
kde vlastním nemovitost
Odůvodnění uplatněné námitky 1:
Tyršova ulice v úseku od mostu směrem k Letům je úzká ulice, kde se nevejdou dvě
auta vedle sebe (část ulice směrem k náspu tratě se využívá na parkování), stejně jako
se nevejde ani jednostranný chodník. Jde vlastně o konec Dobřichovic směrem k jihu
na pravém břehu Berounky, ohraničeným z jedné strany tratí a z druhé parcelami, jejichž zadní část tvoří svah. Celá tato oblast má charakter klasické venkovské ulice
s absencí jakéhokoli obchodního či jiného využití (mimo jediného drobného podnikatele).
Nárůstem infrastruktury v této oblasti by se výrazně zhoršila kvalita života v této části, kdy i v současné době je často život ohrožující jí projít, dostat se autem na hlavní
silnici nebo zaparkovat.
Domnívám se, že této části by odpovídal regulativ B2 PLOCHY BYDLENÍ –
DOMY VE SVAHU nebo B7 PLOCHY BYDLENÍ – DOMY V LESE.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro část uliční zástavby pravobřežního předmostí mostu přes Berounku, s pozemky parc.
č. 2772, 2773, 2774, k. ú. Dobřichovice, vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic jako stabilizovaná
plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU-stav),
je regulativy návrhu ÚP Dobřichovic umožněno jeho oživení, a proto vilovou zástavbu vhodně doplňuje lokalitami pro obchod a služby po vzoru zahradních měst. Vedle rozvolněné vilové zástavby by
tak mělo docházet k žádoucímu lokálnímu mírnému
zahuštění zástavby a promíchání způsobu využití,
aby se namísto „obchodních středisek“ vytvářely
ulice s obchodním parterem, nad kterými se objeví
další „funkce“ jako je bydlení, služby a administrativa. Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se
v přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi. Pro životaschopnost čtvrtí, které jsou v drtivé míře tvořeny právě a jen RD, je dobré, když se
v některých z nich usadí například lékař, opravna
obuvi, malé kanceláře a další způsoby využití, která
jsou s bydlením slučitelné a která jej vhodně doplňují. Regulativy území vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha smíšená obytná – obchodní
ulice (OU) jsou slučitelné s bydlením jako jedním
z jejího hlavního využití. Zařazení pozemků parc.
č. 2772, 2773, 2774, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, a sousedních pozemků v ulici
Tyršova do plochy OU, je proto v souladu s jejich
charakterem a bude ponecháno.
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Ing. Jana Koucká,
Tyršova 54, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1636/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
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Připomínka 1
Vymezení území dotčeného připomínkou 1: Oblast mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití)
s navrženým regulativem C1 (aktuální regulativ BC3)
Text připomínky 1:
Podávám připomínku proti tomu, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území C1 se
specifickými podmínkami zástavbu RD mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená (tzv. oblast se specifickými podmínkami způsobu využití).
Regulativ bez opory v zadání ÚP a v C1 je navržen nad rámec území upraveného RP
do oblasti Lomená/Vítova/Pražská/Na Chmelnici.
Maximální zastavěná plocha stavby zde může být až 1000 m2, míra zastavěnosti je
stanovena na max. 50 %.
Procento zahrady je stanoveno na 30 %, z toho pouze 10 % pozemku musí být bez
nadzemních i podzemních staveb. (U max. 20 % ze stavebního pozemku mohou
být nezpevněné plochy na podzemní stavbě nebo její části, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 40 cm).
Tato oblast je aktuálně pod regulativem BC3, tj. v současné době je to vilová obytná
čtvrť s cca 15 domy/vilami. V oblasti se nacházejí velmi úzké komunikace bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ).
Navrhuji proto ponechat současné využití plochy ve formě individuální bytové zástavby vč. přípustného využití území, nezvyšovat míru zastavěnosti, ponechat stávající min. a max. velikost pozemku ve výši 800-1400 m2, ponechat nastavenou regulaci výšky budov.
Odůvodnění připomínky 1:
Regulativ je navržen bez opory v zadání ÚP a bez zjevného veřejného zájmu a přesto
výrazně mění charakter dotčené oblasti, kde byla doposud povolena pouze výstavba
RD. Charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí (budova ZUŠ), nejsou zde
chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován.
Současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou
změnu ve využití území, která může narušit podmínky pro bydlení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce. V souladu s tím, nelze vyhovět požadavku
na zařazení předmětného území pouze do plochy
bydlení – zahradní čtvrť (B3), které by bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky plochy B3.

Připomínka 2
Vymezení území dotčeného připomínkou 2: Oblast vymezená regulativem OU
Text připomínky 2:
Obchodní ulice zůstává poměrně nelogicky a selektivně navržena v oblasti bytové
zástavby u kempu a v oblasti řadových domů a RD na konci ul. Pražská. Regulativ
mění plochy individuálního bydlení na obchodní ulici bez zjevné opory v zadání ÚP
(resp. v některých ohledech v jeho rozporu – viz odůvodnění a bez zjevného veřejného zájmu.

Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulic Pražská a Tyršova na městské třídy, které podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství.
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Odůvodnění připomínky 2:
Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodu
bezpečnosti provozu“ – návrh regulativu obchodní ulice v ulici Pražská a Tyršova, je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší,
stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3).
Zároveň není v navržených obchodních ulicích vyřešeno parkování. Návrh rovněž
neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské a Tyršově ul., ač je to zadáním vyžadováno. Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova není v souladu se zadáním pro ÚP.

Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru ulic a následnému
zklidnění dopravy. Regulovat v ÚP počet vjezdů na
silniční síť je pod podrobností této ÚPD a ke zvyšování počtu křižovatek místních komunikací návrhem
ÚP Dobřichovic nedochází. Plochy pro parkování
budou navrženy na veřejných prostranstvích sousední plochy veřejných prostranství – uliční prostranství (UP), pokud to prostorové parametry
umožní, to je předmětem následné podrobnější dokumentace.

Připomínka 3
Vymezení území dotčeného připomínkou 3: Oblast vymezená regulativem S1
Text připomínky 3:
Regulativ S1 – sport a rekreace není z hlediska podmínek prostorového uspořádání
vůbec definován. Tj. není vůbec stanovena zastavěnost, regulovaná výška stavby ani
maximální výška stavby, ani minimální velikost pozemku.
Mezi hlavní využití regulativy patří i krytá sportoviště, která nemají regulativem stanoveny žádné limity. Rovněž přípustné využití je poměrně široké – doplňkové stavby
v podobě veřejného stravování, obchodů a služeb nevýrobního charakteru maximálně
do 100 m2 hrubé podlažní plochy.
Zároveň není stanovena žádná minimální velikost pozemku – pozemek Sokola lze
tedy libovolně dělit.
Navrhuji doplnit regulativ o podmínky prostorového uspořádání (tj. stanovit max.
míru zastavěnosti, regulovanou výšku stavby, maximální výšku stavby a minimální
velikost pozemku).
Odůvodnění připomínky 3:
Tím, že navržený regulativ neobsahuje žádné podmínky prostorového uspořádání, je
ohroženo toto hodnotné území, které je oblíbeným místem pro relaxaci a odpočinek
a místem setkávání dětí i dospělých. Proto je ve veřejném zájmu, aby hodnota tohoto
území zůstala zachována. Stanovením podmínek prostorového uspořádání je třeba
vymezit dostatečné procento zahrady. (Tj. stanovit minimální procento pro nekrytá
hřiště a sportoviště). Tím, že není stanovena žádná minimální velikost pozemku, mohou být pozemky libovolně děleny a případně i rozprodány. Zároveň je potřeba doplnit regulativ o přiměřenou maximální výšku případného krytého sportoviště – i zde
by měl být nějaký limit nastaven. Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající
území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a dělení pozemku sportoviště.

Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro plochy rekreace – sport a rekreace (S1) území označeném jako „Sokol“, nejsou textovou částí ná-vrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území, které umožňují výstavbu pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní, tj. tělocvičně. Nebylo by logické pro plochu S1 stanovovat nějaké podmínky prostorového uspořádání, protože je třeba
každý záměr, který vyhoví podmínkám využití území
plochy S1, individuálně posoudit z hlediska prostorových parametrů konkrétního umístění, to nelze
paušalizovat jako zástavbu obvyklých staveb. Nadále proto bude plocha S1 ponechána bez stanovení
podmínek prostorového uspořádání.
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Připomínka 4
Vymezení území dotčeného připomínkou 4: Území vymezené regulativem PR –
průmyslové areály (bývalý areál průmyslu kamene)
Text připomínky 4:
Regulativ PR – Průmyslové areály stanovuje regulovanou výška stavby 15 m (plus
6 m střecha nebo 3,5 m ustoupené podlaží), tj. regulovaná výška stavby může být až
21 metrů. Maximální výška stavby není stanovena. Bude se jednat o potenciálně
velmi vysoké budovy pohledově vystupující z okolních polí.
Dále chybí přesná specifikace požadavku na vymezení minimální úrovně jednotlivých parametrů zastavovací studie.
Navrhuji snížit maximální výšku stavby. Zvážit zpracování podrobnější ÚPD. Zvážit
změnu hlavního využití území na plochy smíšené s bydlením.
Odůvodnění připomínky 4:
Jako hlavní využití je určena výroba, jako přípustné např. sklady a technická infrastruktura. Dle stanoveného charakteru využití území lze předpokládat obrovské zatížení oblasti nákladní dopravou. Pří zpracování podrobnější ÚPD je třeba nastavit
přísnější požadavky na minimální úroveň jednotlivých parametrů zastavovací studie
– nejlépe již do návrhu ÚP.

Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení bývalého areálu průmyslu
kamene jako stabilizované plochy smíšené výrobní
– průmyslové areály (PR), bylo návrhem ÚP Dobřichovic provedeno v souladu se Zadáním, a rozhodně nepřichází v úvahu jeho přestavba na nějakou plochu umožňující bydlení. Každé rozhodnutí
o změně v území bývalého areálu průmyslu kamene
v ploše PR je podle subkapitoly K.1 „Územní studie“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic podmíněno zpracováním ÚS s označením US1 U Karlického potoka, pro kterou jsou stanoveny podmínky
pro její pořízení dle § 43 odst. 2 stavebního zákona.
Uložení podmínky vydání RP, pro rozhodování
o změnách v území, nebylo požadováno.

Připomínka (bez čísla)
Vymezení území dotčeného připomínkou (bez čísla): Území vymezené regulativem
C2 – Nové Centrum
Text připomínky (bez čísla):
Maximální výška stavby 12 m je pro stavby u nádraží a ve svahu u nádraží příliš vysoká. Naopak procento zahrady ve výši 30 % nepovažuji pro daný úsek a účel za
nutné.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, odpovídají svými proporcemi stávající zástavbě (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“ aj.). Procento zahrady je stanoveno přiměřeně, protože jenom
10 % je přirozeně na terénu.

Připomínka 5
Vymezení území dotčeného připomínkou 5: Regulativ C1 – Staré centrum a C2 –
Nové centrum
Text připomínky 5:
Regulativ C1 – Staré centrum a C2 – Nové centrum: Podzemní části staveb se nezapočítávají do zastavěnosti, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva
zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného
prostranství a rostlého terénu více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy. To de
facto znamená, že u regulativu C1 může zůstat pouze 10 % území ze stavebního
pozemku bez nadzemních a podzemních staveb.
Odůvodnění připomínky 5:
Mohou vznikat u C ve velké míře podzemní parkoviště, bunkry apod. V centru města
byla Q100. Lze předpokládat, že při potencionálním naplnění limitů regulativu se vý-

Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
staré centrum (C1) a plochy smíšené obytné – nové
centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic,
odpovídají charakteru stávající zástavby v plochách
C1 a C2. Zásadní je podmínka zachování min. 30 %
plochy pozemku pro vegetaci a významné není, zda
je z toho max. 20 % na podzemní stavbě a min.
10 % na terénu, ve výsledku to nelze rozlišit. Stanovenými regulativy ploch C1 a C2 není dotčen § 20
odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, o vsakování a odvádění
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razně zhorší odtokové podmínky centra města.

srážkových vod.

Připomínka 6
Vymezení území dotčeného připomínkou 6: Plochy určené na vyjmutí z lesa
Text připomínky 6:
Plochy na vyjmutí z lesa nejsou všechny zobrazeny šrafou, ani ve výkrese Záboru
ZPF, nutná kontrola.

Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení překryvné funkce dle subkapitoly F.1.3 „Plochy zástavby na lesních pozemcích a pozemky, ve kterých možno žádat o vyjmutí
z PUPFL“ textové části a výkresu č. N.2 „Hlavní
výkres“ návrhu ÚP Dobřichovic je ve shodě s Tabulkou záborů PUPFL subkapitoly K.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ textové části odůvodnění a výkresem č. O.3
„Výkres záborů půdního fondu“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic.

Připomínka 7
Vymezení území dotčeného připomínkou 7: 3027/6, 1894/3, 1895/1, Brunšov
Text připomínky 7:
Vymezení zastavěného území není vymezeno dle zákona § 58 SZ – Zastavěné
území a zastavitelné plochy jsou významné pro rozhodování stavebního úřadu i Úřadu územního plánování v Černošicích, kteří dávají závazná stanoviska ke každému
stavebnímu povolení. Plochy vymezené jako zastavěné území1) (např. lokalita Bukovka, dublování zastavěného území u chat v ulici Tyršova… apod.) Jde například
o následující oblasti:
– 3027/6 starý vodojem je stavba a není v ZÚ
– 1894/3, 1895/1 Landová Jana Marie Mgr. Je v zastavěném území a není odůvodnění proč. V rozporu s § 58 SZ.
– Některé chaty (vč. obecních) na Brunšově nejsou v zastavěném území, přesto že se
jedná o stavby, někdy i s velkou parcelou.
– Nezahrnuje někde obsluhující komunikace, naopak na Brunšově je cesta, která nikoho neobsluhuje.
– Chaty obecní jsou vymezeny jako nezastavitelné území i když by šlo na obecním
pozemku zvětšit plochu bydlení pro 2 RD, nejen 1 RD.
1
) Zastavěné území – vymezováno dle § 58 stavebního zákona

Námitce 7 se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
budou jako zastavěné území vymezeny pozemky
parc. č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 429), 3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 428), 3024/2 (stavba technického vybavení)
a 3027/6 (stavba technického vybavení – starý vodojem), k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*15).
Pozemky parc. č. 1894/3 a 1895/1, k. ú. Dobřichovice, budou vyjmuty ze zastavěného území, protože jejich vymezení návrhem ÚP Dobřichovic není v souladu s § 58 stavebního zákona, a průběh hranice
zastavěného území bude upraven dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*16).
V ostatním je zastavěné území, vymezené ve výkresu
č. N.1 „Výkres základního členění území“ grafické
části návrhem ÚP Dobřichovic, v souladu s § 58
stavebního zákona.

Připomínka 8
Vymezení území dotčeného připomínkou 8: Navržené biocentrum
Text připomínky 8:
Vymezení biocentra (LBC 101) nemá plochu 3 ha, vodní hladina se do výměry nepočítá (viz metodika MŽP 2017). Je vymezeno na ploše sloužící jako veřejné prostranství, využití je v rozporu s účelem LBC, kde se zakazují rušivé činnosti.
Není důvod pro vymezování větší plochy než 3 ha, pokud bude v budoucnu schválen

Námitce 8 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
ÚSES v podrobnosti měřítka výkresů grafické části,
tj. zejména v hlavním výkresu. Vymezení místního
(lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD charakteru ÚP a metodika MŽP 2017 není právní
předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování
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jakýkoli přísnější zákon o ochraně přírody (biocenter – viz zákon o ochraně zemědělské půdy, kde se jednou aktualizací zakázal rozvoj na I. a II. třídě ZPF na celém
území ČR). To znamená, že v prostoru mezi lávkou a zámkem by se měl ÚSES omezit na minimum – (ÚP může upřesnit plochu).

ÚSES, a pokud je v něm uváděna minimální výměra
lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména
k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak tomu je v případě LBC 101 vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je
ochránit cennou louku při levém břehu Berounky
před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic
nijak nebrání rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch
ÚSES, jsou stanoveny podmínky, které neodporují
současnému využívání ploch LBC 101. Na základě
Pokynů po SJ bylo vymezení LBC 101 upraveno dle
platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

Připomínka 9
Vymezení území dotčeného připomínkou 9: Výkres a text KTI (koncepce technické
infrastruktury) – řešení dešťové kanalizace
Text připomínky 9:
Připomínky k výkresu technické infrastruktury – ke způsobu řešení dešťové kanalizace.
Výkres by měl dokumentovat prověřené trasy veřejné technické infrastruktury, které
se následně promítnou ve VPS. Chybí trasy povrchového dešťového odvodnění navržené v ulicích Brunšova – jsou jen stávající (a ne všechny) vč. zdrží. V textu odůvodnění se píše, že „Každá ulice na Brunšově včetně lokality V luhu má vymezený
min. jeden odvodňovací příkop“, což v návrhu výkresu KTI a VPS nenajdeme. Protipovodňový příkop na Brunšově nemá navržené pokračování dešťové kanalizace
v ulicích: (grafické schéma chybějícího řešení odtoku dešťových vod – viz podání)
V některých místech jen chybí stav, někde zničený stav a někde chybí řešení a vymezení VPS (Na vyhlídce, Pod penzionátem, u nádraží, pod tratí). Odtok je třeba dát jako podmínku stavebníkům – investorům.
Zasakování v místě při realizaci stavby na Brunšově nestačí zasakování, je třeba navrhnout funkční dešťovou kanalizaci. Jinak vše teče ulicemi; podmínka pro další výstavbu je nutná.
Problematika dešťové kanalizace není vyřešena, něco je v textu odůvodnění, něco
chybí zejména jako VPS. Návrh Lesní, Svážná, Na Plzeňce, Pod Penzionátem není
součástí výroku.
Odůvodnění připomínky 9:
Odtok dešťových vod je aktuálně velkým problémem zejména na Brunšově. Dochází
i k zaplavování např. sklepů v důsledku nedostatečného řešení odvodu dešťových vod.
Návrh ÚP tuto oblast, která je ve veřejném zájmu, dostatečným způsobem neřeší.

Námitce 9 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „Výkres koncepce technické
infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení dešťové kanalizace
odpovídá svou podrobností a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění
dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění dešťových vod, např.
z lokality Brunšov, musí být zpracována, tomuto požadavku odpovídající dokumentace a její výstupy,
z hlediska koncepce veřejné infrastruktury, teprve
zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to
jeho podrobnost umožní.
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Připomínka 10
Vymezení území dotčeného připomínkou 10: Výkres a text KDI (Koncepce dopravní
infrastruktury)
Text připomínky 10:
Výkres a text KDI (Koncepce dopravní infrastruktury)
– Páteřní obslužné komunikace ve výkrese KDI (např. ul. 5. května a na Brunšově)
mají nevyhovující šířkové a směrové parametry; navíc pojem „páteřní komunikace“ není nikde popsán nebo definován
– Komunikace pro pěší podél ul. Polní – je neodůvodněná (D10)
– Koncepce veřejných prostranství je dále specifikována ve výkrese KDI, ale ten
nemá závaznou textovou část ani podrobnost, kterou by veřejná správa ocenila –
např. šířka pro chodníky, trasy pro cyklisty, doprovodná zeleň komunikací. Plochy
veřejných prostranství – ÚP např. dovolují kdekoliv zastávku autobusu
– Palackého není III. třída a most také ne – obsaženo v KDI
– Chybí parkoviště u parku Vítova a pěší trasa parkem (plocha P neumožňuje v přípustném využití parkování)
– Komunikace a parkoviště na sídlišti nezobrazují současný stav a stabilizované plochy
– D23 – pěší podél Karlického potoka je vymezena v toku a jeho svahu což je nereálné a je třeba posunout na soukromý pozemek
– Na pozemku dráhy je odbočení ke kempu v rozporu s aktuálním projektem optimalizace trati
– Je navržena nová komunikace na severu území na Vonoklasy – jako obslužná komunikace – tu by platila a budovala obec, je to nutné?

Námitce 10 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.1 „Doprava“ a výkres
č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“
grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000.
Způsob řešení dopravních staveb, dopravy v klidu
a železniční dopravy, odpovídá svou podrobností
a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci dopravní infrastruktury v rozsahu celého území města s napojením na dopravní systémy
nadmístního významu (silniční a železniční doprava). Z hlediska cílů a úkolů územního plánování,
které má ÚP naplnit, jsou jednotlivé body námitky
marginální a i v případě jejich věcné opodstatněnosti, nemají na koncepci dopravy, stanovené návrhem ÚP Dobřichovic vliv.

Připomínka 11
Vymezení území dotčeného připomínkou 11: Plochy označené jako Z02/Z03
Text připomínky 11:
Nejasné vymezení, co je možné stavět v plochách označených jako Z02/Z03 v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito plochami, v hlavním a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahuje. Je zde rozpor s regulativem v tabulce. Celkově je formulace nejasná a je potřeba ji doplnit.

Námitce 11 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy stanovené návrhem ÚP
Dobřichovic pro plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02
„Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“, jsou srozumitelné,
protože jejich interpretací je dáno, že na území
města Dobřichovice platí stejně ve všech B3, kromě
zastavitelných ploch Z02 a Z03, ve kterých neplatí
hlavní využití „bydlení v RD“ a v přípustném využití neplatí pro stavby s chráněným venkovním prostorem, ale obě tato omezení se nepoužijí v případě,
že bude u jednotlivých záměrů na změnu v území,
prokázáno splnění hygienických hlukových limitů,
jak je u vedeno v podmíněně přípustném využití
plochy B3.
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Připomínka 12
Vymezení území dotčeného připomínkou 12: Plochy upravené RP města (Fügnerova,
COOP), zámek
Text připomínky 12:
Plochy, které jsou v rozporu s RP Centra:
• VPS/3, Nové náměstí při ulici Palackého (RP – nový objekt)
• Chybí pěší průchod do ulice Fügnerova, zpřesnilo by to RP (navrhuji zařadit jako
VPS)
• Chybí pěší průchod skrz zámek (není to majetek obce), zpřesnilo by to RP (navrhuji
zařadit jako VPS)
Odůvodnění připomínky 12:
Bylo deklarováno, že ÚP bude respektovat schválené ÚPD.

Námitce 12 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Namítaný rozpor mezi platným RP
Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic neexistuje, a v případě, že by k němu po vydání
ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn., že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Centrum do souladu
s vydaným ÚP Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle částí RP Dobřichovice – Centrum,
které jsou v rozporu s ÚP Dobřichovic.

Připomínka 13
Vymezení území dotčeného připomínkou 13: Území upravené RP Dlouhý díl
Text připomínky 13:
Plochy v území řešeném RP Dlouhý díl:
• Některé pozemky nesplňují min. velikost 800 m2, a v regulativu není jasně deklarováno, že tuto lokalitu upravuje RP (pouze komentář u hlavního a přípustného využití, na regulativy se to tedy nevztahuje, čili by platily a RP by byl v rozporu)
• Celkově není v regulativu B3 jasně napsáno, že je tato plocha řešena RP, včetně velikosti pozemků, výšky apod.

Námitce 13 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro lokalitu Dlouhý díl platí to samé,
co u předchozí námitky I.e)-I. Nelze očekávat, že RP
Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaný dne 21. 9. 2010,
obstojí při posouzení jeho souladu s ÚP Dobřichovic. Namítané rozpory mezi platným RP Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic nemohou existovat, protože RP je podřízený ÚP, a v případě, že by k němu po vydání ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn.,
že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Dlouhý díl do souladu s vydaným ÚP
Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle
částí RP Dobřichovice – Dlouhý díl, které jsou
v rozporu s ÚP Dobřichovic.

Připomínka 14
Vymezení území dotčeného připomínkou 14: B1-8 – bydlení
Text připomínky 14:
Řada regulativů B – bydlení má přípustné využití pro domy s pečovatelskou službou,
což se běžně využívá pro výstavbu bytových domů s malometrážními byty.
Odůvodnění připomínky 14:
Pokud k takové výstavbě dojde, zničí se charakter těch částí území, která mají vilovou zástavbu, či zástavbu RD.

Námitce 14 se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů ploch
bydlení B1, B2, B3, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP
Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně
přípustného využití se stanovením podmínek jejich
přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7). V plochách
B7 a B8 se domy s pečovatelskou službou nevyskytují.
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Tomáš Koutník,
ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 78/1, 78/2; LV 93, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1551/2020/ST
Území dotčené námitkou: BC3 (platný ÚP), mezi ulicemi Pražská, Vítova, Lomená
a Na Chmelnici
Námitka 1:
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP stanovuje rozprostření občanského vybavení
téměř v celém zastavitelném území města (viz textová část výrok str. 15 bod D.3)
Odůvodnění 1: Návrh ÚP nechrání stávající kvalitu bydlení. Rušivý vliv činností
spojených se stavbami občanského vybavení na okolí návrh nereguluje a umožňuje
vznik problémů a kolizí v území (tyto problémy dokládá škola KAIROS, soukromá
školka, zahradnictví na soukromé zahradě RD, provoz ZUŠ, autoservis, zdravotní zařízení atd.) umístěné do zástavby RD. Navíc v jednotlivých regulativech se užívá pozměněný výčet druhů občanského vybavení (veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální
zařízení, administrativa, obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby),
mnohem obecnější s širší škálou možností zařízení.
To ohrožuje pokojný stav území a vyvolá značné riziko ohrožení kvality prostředí
obytné zástavby, tvořené pouze bytovými nebo RD. Do klidného území sloužícího
bydlení přinese provoz staveb občanského vybavení vyšší nároky na dopravní obsluhu a činnosti, které jsou odlišné od stávajícího charakteru a kolidující s požadavky na
kvalitu obytného prostředí. Jedná se např. o zvýšení intenzity dopravy, způsobené
příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování.
Námitka 2: Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území C1 se
specifickými podmínkami zástavbu RD mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená.
Odůvodnění 2: Navrhované rozprostření občanského vybavení v ploše bydlení je
v rozporu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OPVÚ“), ust. § 3 odst. 3, dle kterého
„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky
a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností
a požadavků na uspořádání a využívání území.“.
Návrhem zařazení zmíněné plochy do C1 by došlo ke znehodnocení kvality obytného
prostředí v současné ploše bydlení. Koncepce promísení občanské vybavenosti v běžné
zástavbě generuje konflikty s bydlením, které jsou v současnosti známé. OV navíc již
nyní generuje zvýšenou intenzitu provozu, což v ulicích bez chodníků je problém, na
kterou nejsou komunikace dimenzované; provoz začíná velmi brzy ráno a je hlučný,
chybí rozhledové parametry u křížení a není řešené parkování ani plochy K+R, a často je nelze ani v úzkých ulicích dořešit. To nevyřeší ani doplňující regulativ o zajištění přístupu na pozemek v určité šířce, protože problematika úzkých vozovek a chybě-

Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
základě Zadání byl upraven podle Pokynů po SJ
a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.

Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici, včetně pozemků parc.
č. 78/1 a 78/2, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované plochy
smíšené obytné – staré centrum (C1-stav). Současná regulace funkčního a prostorového využití plochy je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ
Dobřichovice, a to jako stávající plocha smíšené
centrální zóny obce s indexem 6 (SC6-stav), kdy
u funkčního využití plochy je indexem 6 stanovena
max. velikost pozemků do 2200 m2 a míra zastavění
50 %. Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba za-
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jících chodníků je v celé délce jednotlivých ulic. Navržené rozprostření občanského
vybavení dále narušuje pokojný stav věci a stávající kvalitu prostředí, ve kterém je
umístěn můj majetek. Bez zjevné opory ve veřejném zájmu se tak zakládá nebezpečí znehodnocení mého vlastnictví. Případné následné změně schváleného užívání
stavby jde soudní cestou jen obtížně čelit.
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o námitkách a odůvodnění

Matěj Koutník,
ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 17. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Celé území Dobřichovic
pod čj. 1583/2020/ST
Text připomínky:
Připomínka proti návrhu ÚP Dobřichovic.
Odůvodnění:
Jako obyvatel Dobřichovic na shora uvedené adrese RD podávám připomínku proti
návrhu ÚP Dobřichovic. Návrhem ÚP jsou pozemky v navrhovaných oblastech B1 –
B8 dotčeny způsobem, který nemá oporu ve veřejných zájmech chráněných právními
předpisy a stavebním zákonem, ani nemá oporu v ochraně a rozvoji hodnot území
města, naopak zakládá možnost znehodnocení kvalitního obytného prostředí s negativním dopadem na pozemky.
Důvodem připomínky je zjevný rozpor návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona
a právních předpisů vydaných k jeho provedení, na což bylo upozorněno i ve Stanovisku krajského úřadu k návrhu ÚP pro společné jednání (024178/2018/KUSK ze
dne 14. 2. 2018). Tyto nedostatky návrhu ÚP měly být dle pokynů pořizovatele (bod
SJ-II*1 až SJ-II*8) napraveny, což se nestalo. Toto zakládá důvod pro provedení
státního dozoru v průběhu pořizování ÚP. V případě, že tyto nedostatky návrhu ÚP
nebudou odstraněny a veřejnosti nebude poskytnuta možnost vyjádřit se k upravenému návrhu ÚP v opakovaném veřejném projednání, budou vlastníci dotčených nemovitostí nuceni podat podnět k provedení výše uvedeného státního dozoru.

chovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím,
občanské vybavení nevyjímaje. Cílem stanovených
regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou
urbanistické a architektonické koncepce s požadovaným charakterem kompaktní zástavby s různorodým využitím
Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic a neshledal podatelem namítané dotčení pozemků ležících v plochách pro bydlení B1 až B8, vymezených ve výkresu
č. N.2 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a se stanovením podmínek využití
v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ jeho textové části, nad míru příslušející ÚP jako nástroji
územního plánování dle § 43 stavebního zákona.
Námitka byla věcně shledána jako prezentace subjektivního názoru jejího podatele, který mu nelze
upřít, ale on není projektantem návrhu ÚP Dobřichovic. Pořizovatel není odborně nadán a nemá ani
důvod pochybovat o správnosti autorského přístupu
autorizované osoby, projektanta návrhu ÚP Dobřichovic, který odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP Dobřichovic, zejména za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci,
a že dostál povinnosti dbát právních předpisů a působit v součinnosti s pořizovatelem a dotčenými orgány, tzn. odpovídá i za cíle které má ÚP Dobřichovic naplnit, a to v souladu s právními předpisy a
se schváleným Zadání a vyhodnocením výsledků
projednání návrhu ÚP Dobřichovic ve fázi SJ, pře-
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1. Návrh ÚP vymezuje zastavěné území v rozporu s požadavky stavebního zákona,
ust. § 58 SZ, vymezené zastavěné území (ZÚ). Příklady vadného vymezení:
a) 1894/3, 1895/1 Landová Jana Marie Mgr. Je v zastavěném území a není odůvodnění proč.
b) 1904/2, 1908 D. Havlík u kempu je ZÚ v rozporu s § 58; navíc nově v ÚP po
společném jednání.
c) 3027/6 starý vodojem je stavba a není v ZÚ.
d) 1809/1, 3, 7 Daniel Kulíšek – není v ZÚ.

2. Návrh ÚP, opatření obecné povahy, nesplňuje požadavky na předvídatelný a transparentní výkon veřejné správy a ztěžuje ochranu vlastnických práv ve správních řízeních, zejména při rozhodování v území, pro které je ÚP závazný.

3. Návrh ÚP vymezuje dosavadní zastavěné plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení BCx dle ÚPnSÚ jako plochy ke změně stávající zástavby. Umožňuje
totiž v dosavadní zástavbě RD, která historicky vznikla za účelem nerušeného bydlení v klidném prostředí, umísťovat stavby občanského vybavení, které není určené
pouze pro potřeby obyvatel obytné zástavby.

dané mu pořizovatelem v Pokynech po SJ. Pořizovatelem nebyl zjištěn žádný zjevný rozpor
s požadavky stavebního zákona a ostatních právních předpisů, který by měl vyvolat opakované VP
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona, či provedení
státního dozoru podle § 170 stavebního zákona.
1. Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
budou jako zastavěné území vymezeny pozemky
parc. č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 429), 3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci
če. 428), 3024/2 (stavba technického vybavení)
a 3027/6 (stavba technického vybavení – starý
vodojem), k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod
VP*15). Pozemky parc. č. 1894/3, 1895/1,
1904/2, 1908, k. ú. Dobřichovice, budou vyjmuty
ze zastavěného území, protože jejich vymezení
návrhem ÚP Dobřichovic není v souladu s § 58
stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*16).
V ostatním je zastavěné území, vymezené ve výkresu č. N.1 „Výkres základního členění území“
grafické části návrhem ÚP Dobřichovic,
v souladu s § 58 stavebního zákona.
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: ÚP Dobřichovic, který bude vydán
ve formě opatření obecné povahy podle § 43 odst. 4
stavebního zákona splňuje požadavky, které jsou
na něj kladeny stavebním zákonem a správním
řádem, jak je doloženo závěry jeho VP.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic není změnou platného ÚPnSÚ Dobřichovice pořízeného
podle stavebního zákona z roku 1976, ale zcela
novým ÚP podle stavebního zákona z roku 2006,
který přichází s urbanistickou koncepcí požadovanou Zadáním. Pokud jsou, v souvislosti
s možností umísťovat v plochách bydlení stavby
občanského vybavení dle regulativů návrhu ÚP
Dobřichovic, zmiňovány podmínky funkčního vy-
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4. Návrh ÚP uvádí vlastníky pozemků v omyl tím, že vymezované plochy označuje
v rozporu s jejich skutečným účelem. Vymezuje plochy smíšené obytné, přitom je
označuje jako plochy bydlení (viz Odůvodnění str. 68): „V souladu s § 4 až 19 vyhl.
č. 501/2006 Sb. v platném znění vymezil ÚP následující plochy s rozdílným způsobem využití a dle § 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění člení plochy s rozdílným způsobem využití podrobněji: dle vyhl. č. 501/2006Sb. B1 § 4 – Plochy bydlení B2 § 4 – Plochy bydlení B3 § 4 – Plochy bydlení B4 § 4 – Plochy bydlení B5 § 4
– Plochy bydlení B6 § 4 – Plochy bydlení B7 § 4 – Plochy bydlení B8 § 4 – Plochy
bydlení“.
5. Návrh ÚP obsahuje zmatečné vymezení pojmů uváděných v právních předpisech
způsobem odlišným, čímž vznikají problémy při jeho výkladu a uplatňování ve
správních řízeních (podrobněji viz níže).
a) Pojem „zastavěnost“ (bod 1 str. 18.) nemůže opatření obecné povahy pozměňovat a stanovovat jeho odlišné uplatnění
b) Text k pojmu „Maximální velikost stavby“
– uvádí matoucí a nedůvodnou parafrázi pojmu SZ § 2 odst. 9 „stavba vedlejší“
a „stavba hlavní“
– uvádí matoucí a nedůvodnou parafrázi pojmu SZ § 2
c) zmatečným způsobem jsou užívány a zaměňovány pojmy SZ
d) není zřejmý vztah termínu „maximální zastavěná nadzemní plocha stavby“
a „zastavěnost“.

6. Regulativ „rozprostření občanského vybavení“ je v rozporu s ochranou a rozvojem
hodnot území DOBŘICHOVIC, kterou je bydlení v kvalitním obytném prostředí,
nerušeném kolizními výdělečnými činnostmi a negenerujícím v obytné zástavbě
dopravu za občanským vybavením jak jeho uživatelů, tak provozovatelů. Účelem
vzniku a existence stávající obytné zástavby Dobřichovic, tvořené stavbami RD,
bylo jejich vlastníkům poskytnout a zaručit klidné bydlení. Tento účel je kolizní
s požadavky na zisku z provozování staveb občanského vybavení. Zájmy na klidném bydlení a zisku ze stavby občanského vybavení jsou často v protikladu – např.
snaha na co nejdelší provozní době a co největším počtu zákazníků (uživatelů).

užití a prostorového uspořádání ploch bydlení
BCX platného ÚPnSÚ Dobřichovice „sloužící potřebám obyvatel území“, je toto území shodné
s územím vymezeným návrhem ÚP Dobřichovic
pro plochy bydlení B1 až B8, C1 a C2, OU a UK.
4. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Označení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, vymezených výkresem
č. N.2 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic, žádné vlastníky pozemků v omyl
neuvede, protože je stanoveno podle § 4 až 17
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, a jsou vymezeny v souladu s jejím ust.
§ 3 odst. 2 podle stávajícího nebo požadovaného
způsobu využití a jejich významu.
5. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V návrhu ÚP Dobřichovic, zejména
v jeho regulativech, jsou použity např. pojmy
„zastavěnost“, „maximální velikost stavby“
a „maximální zastavěná nadzemní plocha stavby“, které vymezeny v textové části návrhu ÚP
Dobřichovic, a to buď v kapitole 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ nebo v kapitole F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“. Pokud jsou v návrhu ÚP Dobřichovic použity pojmy, které nejsou jednoznačné
nebo se jejich obsah neshoduje se stejně označeným pojmem, přistupuje k nim správní orgán na
základě svého uvážení a v souvislostech konkrétního správního případu.
6. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný
na základě Zadání byl upraven podle Pokynů po
SJ a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou plochu občanského vybavení (OV). Do této
plochy jsou zatříděny stávající pozemky veřejné
občanské infrastruktury. Regulativy plochy OV
jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vyme-
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ÚP navrhovaný experiment s transformací bydlení na smíšenou obytnou zástavbu,
bez pravidel, která by garantovala nezhoršení prostředí pro ty, kteří nechtějí podnikat se stavbami občanského vybavení, není v návrhu ÚP nijak rozumně zdůvodněn, nemá oporu ve veřejných zájmech, v ochraně a rozvoji hodnot města ani v cílech územního plánování. To ohrožuje pokojný stav území a vyvolá značné riziko
ohrožení kvality prostředí obytné zástavby, tvořené pouze bytovými nebo RD. Do
klidného území sloužícího bydlení přinese provoz staveb občanského vybavení
vyšší nároky na dopravní obsluhu a činnosti, které jsou odlišné od stávajícího charakteru a kolidující s požadavky na kvalitu obytného prostředí. Jedná se např.
o zvýšení intenzity dopravy, způsobené příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování.

zuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo rozprostření občanského vybavení téměř v celém území města. Plochy s rozdílným způsobem využití mají nastaveny
rozdílné regulativy a přípustnost občanské vybavenosti od centra k okrajům města. Z hlediska
územního rozvoje je žádoucí, aby se v přiměřené
míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi.
Každá plocha je v návrhu ÚP Dobřichovic
popsána tak, aby se stanovila míra omezení a nedocházelo k nadměrné zátěži vůči stavbám pro
bydlení.

Tamara Koutníková,
ze dne 16. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Celé území Dobřichovic
pod čj. 1550/2020/ST
Text připomínky:
Připomínka 1: Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které by
snížilo intenzitu dopravy na silnicích v obci. (obchvat)
Odůvodnění 1: Intenzita dopravy je neúnosná pro obyvatele bydlící v ulicích Palackého, Pražské a Tyršovy, pro chodce a místní cyklisty je jízda po těchto komunikacích nebezpečná, pro místní automobilovou dopravuje intenzita a hustota v ulicích
v současné době kritická. Obchvaty obce nejsou v návrhu, ale jen jako rezerva (severní obchvat není ani v rezervě). V rezervě byly obchvaty drženy po 20 let a vzhledem k rozvoji obce, který je návrhem ÚP velmi podporován, bude obchvat v budoucnu potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo vyčísleno 7019 aut za den – což v současnosti i budoucnosti bude výrazně více s ohledem na
předpokládaný rozvoj v Dobřichovicích i v okolních obcích.
Obchvaty mají být navrženy nejen jako rezerva, ale jako návrh v kontextu s infrastrukturou i občanskou vybaveností a všemi souvislostmi. Vzhledem k tomu, že
předkládaný návrh ÚP počítá s dalším rozvojem, je důležité, aby se s řešením snížení
intenzity dopravy počítalo.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě Zadání a Pokynů po SJ,
z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení
města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale
problémem celého Poberouní, a proto musí být řešen
v souladu se ZÚR Středočeského kraje, který dopravní situaci řeší posílením dopravní funkce silnice II/116 mezi Řevnicemi a Pražským okruhem. Severní obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje není vymezen v ZÚR Středočeského
kraje, nelze proto tento nadmístní záměr vymezovat
v ÚP Dobřichovic. Koncepce dopravy jako součást
koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic,
podle níž jsou v zastavěném území města vymezeny
především dopravně zklidněné pozemní komunikace
a nemotoristické pozemní komunikace, které mají
sloužit cyklistické dopravě. V územní rezervě R1 je
pak ponechána kapacitní pozemní komunikace, od-
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vádějící tranzitní dopravu mimo zastavěné území
města.
Námitce 2 se nevyhovuje.
Připomínka 2: Nesouhlasím s textem uvedeným ve výroku návrhu ÚP na str. 19
Odůvodnění: Regulativy návrhu ÚP Dobřichovic
„Prostorové regulativy mohou v odůvodněných případech přesáhnout stavby
občanského vybavení – konkrétně kostel, školní budova, divadlo a objekty správy
kalkulují s tím, že kostel, školní budova, divadlo
obce za předpokladu, že nepoškodí obraz města. U těchto staveb musí být zřejmá vy- a objekty správy města, využitelné pro veřejnost,
užitelnost pro veřejnost. V případě demolice původní stavby a její nahrazení novostav- jsou z hlediska urbanistické koncepce města a četbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby.“.
nosti jejich výskytu, stavby jedinečné, neopakující
Odůvodnění 2: Toto ustanovení, v kombinaci s navrhovaným stanovením „rozpro- se, a proto je nezbytné podmínky prostorového
stření občanského vybavení téměř v celém zastavitelném území města“ vytváří poduspořádání stanovit individuálně, tak, že v odůvodmínky pro poškození kvality stávajícího obytného prostředí. Zásadně nelze souhlasit něných případech mohou přesáhnout stavby občanani s tím, že se odkazuje na nedefinovaný a neurčitý pojem „obraz města“, který není ského vybavení prostorové regulativy příslušné plov návrhu ÚP definován ani není stanoveno, kdo a jakým způsobem by měl obraz
chy, za předpokladu, že nepoškodí obraz města. Tyměsta určovat a posuzovat, zda a jak bude uvedenými stavbami (kostel, školní budo- to stavby lze považovat za architektonicky a urbava, divadlo a objekty správy obce) poškozen. Tato úvaha nepřísluší stavebnímu úřadu nisticky významné, u kterých se postupuje podle kaa ani OÚP, který dle platné úpravy posuzuje soulad záměru s ÚP. V důsledku toho
pitoly I „VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY A URnávrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního úřadu podle ÚP bude BANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB“ textové
nepředvídatelné, a tím vzniku nebezpečí zneužití soukromými investory při možné
části návrhu ÚP Dobřichovic a jejich projektant,
změně občanského vybavení na bytové domy.
autorizovaný architekt, dokáže posoudit vliv stavby
na obraz města.
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Radek Kozelka,
ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
Topolová 961, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Stanislava Kozelková,
pod čj. 1511/2020/ST
Topolová 961, 252 29 Dobřichovice

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatelů námitky jsou pozemky parc.
č. 1876/20, 1876/279, LV 1510, k. ú. Dobřichovice.

106

Lumír Kratochvíl,
Za Kostelem 69, 252 31 Všenory

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1823/4, 1824/8,
1814/13 a 1822/5, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví
podatele námitky, mají dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice funkční využití jako plochy obslužných areálů zemědělské výroby (AZ). Tato plocha nemá ve
vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů,
ekvivalent, a proto byla tato plocha v návrhu ÚP
Dobřichovic vymezena nezastavěné území stabilizované plochy zemědělské – zahrady v krajině (ZKstav), která svými regulativy vycházela v zásadě z
předchozí plochy AZ, využívané dříve pro potřeby
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ale bez možnosti staveb. Regulativy plo-

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1823/4, 1824/8, 1814/13, 1822/5; LV 16, k. ú. Dobřipod čj. 1575/2020/ST
chovice
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 1823/4, 1824/8, 1814/13, 1822/5
Text námitky:
V současném návrhu ÚP obce jsou v této lokalitě navrženy ZK – Zahrady ve volné
krajině.
Pro můj záměr využití těchto pozemků jako hospodářského dvora (s projektovou studií tohoto záměru jsem už zastupitelstvo obce seznámil a není námitek – viz dopis
obce čj. 1597/2019/ST JID D-cO-03518/19 z 6. 11. 2019) je plně vyhovující vymezení stávajícího ÚP jako AZ – plochy obslužných areálů zemědělské výroby. Požaduji proto zachovat v novém ÚP toto stávající určení.
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chy ZK neumožňují stavbu hospodářského dvora,
nejedná se o zastavitelnou plochu.

107

Veronika Kremsová,
Strmá 330, 252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2532; LV 2165, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1605/2020/ST
Území dotčené námitkou: Oblast regulativu B2 v návrhu ÚP
Text námitky:
Regulativ plochy B2 je označen jako bydlení. Přesto zde lze v rámci přípustného
a podmíněně přípustného využití umístit i jiné stavby – školství, kulturní zařízení,
církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, hřiště,
sportoviště, ubytování do kapacity 15 lůžek; administrativa. Tyto plochy je možno
využít jako plochy smíšené, to může mít vliv na kvalitu bydlení a dopravní situaci
v dotčené oblasti
Odůvodnění uplatněné námitky:
Důvodem jsou zejména omezené možnosti stávající dopravní infrastruktury, konkrétně
omezený přístup do oblasti z ulice Tyršova, malá šířka ulic v oblasti, omezené možnosti veřejného parkování, absence chodníků a stávající charakter území (bydlení).
Při provozu staveb dle přípustného využití (např. soukromá školka, ubytovací zařízení) by došlo ke zhoršení dopravní situace v oblasti, nežádoucímu nárůstu provozu na
kapacitně již nyní nedostačujících komunikacích (Strmá, Svážná) a zhoršení kvality
života v oblasti, ve které mám majetek.
Jak vyplývá rovněž ze stanoviska krajského úřadu „Stavby pro školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, hřiště a sportoviště mají mít vlastní plochy občanského vybavení a především mohou stěží být součástí staveb pro bydlení – § 21 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.“.

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2532, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, je začleněn dle
návrhu ÚP Dobřichovic do plochy bydlení – domy ve
svahu (B2), z jejíž regulativů, uvedených v kapitole
F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
Jiným způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné využití plochy bydlení – domy ve svahu (B2)
měněno. V návaznosti regulativů návrhu ÚP Dobřichovic na podmínky funkčního a prostorového využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému
zásahu do legitimního očekávání vlastníků pozemků
dotčených zásadní změnou regulativů. Úkolem ÚP
není ochraňovat zájmy jedněch vlastníků vůči druhým vlastníkům, k tomu slouží územní řízení o konkrétním záměru na změnu v území.

108

Veronika Kremsová,
Strmá 330, 252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1607/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Připomínka 1
Vymezení území dotčeného připomínkou 1: Oblast se specifickými podmínkami
způsobu využití v navrženém regulativu C1, mezi ulicemi Pražská, Vítova, Lomená
a Na Chmelnici
Text připomínky 1:
Podávám připomínku proti zařazení oblasti do regulativu centra C1, kde je aktuálně
regulativ BC3, tj. v současné době je to vilová obytná čtvrť s cca 15 domy/vilami.
V oblasti se nacházejí velmi úzké komunikace bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ). Je zde navržena maximální zastavěná
plocha stavby zde až 1000 m2, míra zastavěnosti je stanovena na max. 50 %, procento zahrady je stanoveno na 30 %, z toho pouze 10 % pozemku musí být bez nadzemních i podzemních staveb.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
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Navrhuji proto ponechat současné využití plochy ve formě individuální bytové zástavby vč. přípustného využití území, nezvyšovat míru zastavěnosti, ponechat stávající min. a max. velikost pozemku ve výši 800-1400 m2, ponechat nastavenou regulaci výšky budov.
Odůvodnění připomínky 1:
Regulativ je navržen bez opory v zadání ÚP a bez zjevného veřejného zájmu a přesto
výrazně mění charakter dotčené oblasti, kde byla doposud povolena pouze výstavba
RD. Charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí (budova ZUŠ), nejsou zde
chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován.
Současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou
změnu ve využití území, která může narušit podmínky pro bydlení ve smyslu § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území
starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na
bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho
původní ráz, bez výraznějších objektových excesů
a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím. Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce.

Připomínka 2
Vymezení území dotčeného připomínkou 2: Regulativ OU v navrženém ÚP
Text připomínky 2:
Tzv. obchodní ulice je vymezena na několika místech. V Tyršově ulici je v místě,
kde je v podstatě jediný výjezd z celé lokality Brunšova (B2, B7). ÚP nenavrhuje
žádná dopravní řešení, a do nejužšího místa navrhuje zahuštění a služby. Regulativ
mění plochy individuálního bydlení na obchodní ulici bez zjevné opory v zadání ÚP
(resp. v některých ohledech v jeho rozporu – viz odůvodnění a bez zjevného veřejného zájmu.
Odůvodnění připomínky 2:
Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť,
jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh regulativu obchodní ulice v ulici Pražská a Tyršova, je v rozporu s tímto
zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3). Zároveň
není v navržených obchodních ulicích vyřešeno parkování. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské a Tyršově ul., ač je to zadáním vyžadováno.
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova není v souladu se zadáním pro ÚP.

Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulic Pražská a Tyršova na městské třídy, které podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství.
Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru ulic a následnému
zklidnění dopravy. Regulovat v ÚP počet vjezdů na
silniční síť je pod podrobností této ÚPD a ke zvyšování počtu křižovatek místních komunikací návrhem
ÚP Dobřichovic nedochází. Plochy pro parkování
budou navrženy na veřejných prostranstvích sousední plochy veřejných prostranství – uliční prostranství (UP), pokud to prostorové parametry
umožní, to je předmětem následné podrobnější dokumentace.

Připomínka 3
Vymezení území dotčeného připomínkou 3: Navržený regulativ C2
Text připomínky 3:
Nesouhlasím s uplatňováním regulativu C2 v popsaném území, je zde umožněna ne-

Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, od-
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přiměřená výška budov ve svahu, které mohou obyvatelům stávajících domů výrazně
zhoršit kvalitu bydlení.
Odůvodnění připomínky 3:
Nesouhlasím s uplatňováním regulativu C2 (hl. využití: bydlení, obchody, …; zastavěnost 45 %, zahrada 30 %, jen 10 % stavebního pozemku musí být bez nadzemních
a podzemních staveb, max. výška stavby 12 m) na těchto konkrétních pozemcích:
v ulici Tyršova na pravé straně (směr na Všenory) od křižovatky s ul. Svážnou po ul.
Černolická v oblasti současného zeleného svahu na pozemku č. 2364, v oblasti zahrad vil Brunšova – na pozemku č. 2365/4 v ul. Černolická (zahrada prvorepublikové
vily, pozemek nesousedí s Tyršovou ul.) a v ulici Na Plzeňce na pozemku č. 2304,
který přímo sousedící s lokalitou vil Brunšova, a nesousedí s ul. Tyršovou.
Na pozemku č. 2364 – zelený pruh (prudký svah) oddělující Tyršovu ul. od zástavy
Brunšova nad Tyršovou ul. by měla zůstat zachována zeleň, která tvoří přirozený
předěl od rušné ulice. Zároveň jde o velmi obtížně přístupný terén a jakákoliv zástavba na tomto úzkém pruhu by výrazně zhoršila dopravní situaci v Tyršově ulici
a neměla by být ÚP podporována.
Pozemky č. 2365/4 a 2304 nijak nesousedí s Tyršovou ulicí, naopak jsou součástí oblasti s hodnotnou vilovou zástavbou Brunšova a měl by na nich být uplatňován regulativ B1, aby nedošlo ke znehodnocení této architektonicky cenné části Dobřichovic.

povídají svými proporcemi charakteru stávající zástavby (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“
aj.). Vymezení plochy C2 napomůže ukotvení již
dnes patrného a žádoucího městského charakteru
v okolí vlakového nádraží a podpoří význam role,
jakou nádraží v Dobřichovicích má. Pozemky parc.
č. 2304, 2364 a 2365/4, k. ú. Dobřichovice, sousedí
přímo s ulicí Tyršova, není proto pochyb o opodstatněnosti jejich vymezení jako plochy C2, rozhodně je nelze považovat za plochu bydlení – vily na
velkých pozemcích (B1), jejíž charakter pozemky
parc. č. 2304 a 2365/4 nenaplňují. Na svahu pozemku parc. č. 2364 je stávající vysoká zeleň, a nic nebrání tomu, aby tam zůstala jako procento zahrady,
jedná se o pozemek ve vlastnictví města Dobřichovice.

Připomínka 4
Vymezení území dotčeného připomínkou 4: Území regulativu S1
Text připomínky 4:
Regulativ S1 – sport a rekreace není z hlediska podmínek prostorového uspořádání
vůbec definován. Tj. není vůbec stanovena zastavěnost, regulovaná výška stavby ani
maximální výška stavby, ani minimální velikost pozemku.
Mezi hlavní využití regulativy patří i krytá sportoviště, která nemají regulativem stanoveny žádné limity. Rovněž přípustné využití je poměrně široké – doplňkové stavby
v podobě veřejného stravování, obchodů a služeb nevýrobního charakteru maximálně
do 100 m2 hrubé podlažní plochy.
Zároveň není stanovena žádná minimální velikost pozemku – pozemek Sokola lze
tedy libovolně dělit.
Navrhuji doplnit regulativ o podmínky prostorového uspořádání (tj. stanovit max.
míru zastavěnosti, regulovanou výšku stavby, maximální výšku stavby a minimální
velikost pozemku).
Odůvodnění připomínky 4:
Tím, že navržený regulativ neobsahuje žádné podmínky prostorového uspořádání, je
ohroženo toto hodnotné území, které je oblíbeným místem pro relaxaci a odpočinek
a místem setkávání dětí i dospělých. Proto je ve veřejném zájmu, aby hodnota tohoto
území zůstala zachována. Stanovením podmínek prostorového uspořádání je třeba
vymezit dostatečné procento zahrady. (Tj. stanovit minimální procento pro nekrytá

Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro plochy rekreace – sport a rekreace (S1) území označeném jako „Sokol“, nejsou textovou částí ná-vrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového uspořádání,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území, které umožňují výstavbu pouze doplňkových staveb ke stavbě hlavní, tj. tělocvičně. Nebylo by logické pro plochu S1 stanovovat nějaké podmínky prostorového uspořádání, protože je třeba
každý záměr, který vyhoví podmínkám využití území
plochy S1, individuálně posoudit z hlediska prostorových parametrů konkrétního umístění, to nelze
paušalizovat jako zástavbu obvyklých staveb. Nadále proto bude plocha S1 ponechána bez stanovení
podmínek prostorového uspořádání.
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hřiště a sportoviště). Tím, že není stanovena žádná minimální velikost pozemku, mohou být pozemky libovolně děleny a případně i rozprodány. Zároveň je potřeba doplnit regulativ o přiměřenou maximální výšku případného krytého sportoviště – i zde
by měl být nějaký limit nastaven. Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající
území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a dělení pozemku sportoviště.
Připomínka 5
Vymezení území dotčeného připomínkou 5: Plochy určené na vyjmutí z lesa.
Text připomínky 5:
Plochy na vyjmutí z lesa nejsou všechny zobrazeny šrafou, ani ve výkrese Záboru
ZPF, nutná kontrola.

Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení překryvné funkce dle subkapitoly F.1.3 „Plochy zástavby na lesních pozemcích a pozemky, ve kterých možno žádat o vyjmutí
z PUPFL“ textové části a výkresu č. N.2 „Hlavní
výkres“ návrhu ÚP Dobřichovic je ve shodě s Tabulkou záborů PUPFL subkapitoly K.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ textové části odůvodnění a výkresem č. O.3
„Výkres záborů půdního fondu“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic.

Připomínka 6
Vymezení území dotčeného připomínkou 6: Navržené biocentrum
Text připomínky 6:
Vymezení biocentra (LBC 101) nemá plochu 3 ha, vodní hladina se do výměry nepočítá (viz metodika MŽP 2017). Je vymezeno na ploše sloužící jako veřejné prostranství, využití je v rozporu s účelem LBC, kde se zakazují rušivé činnosti.
Není důvod pro vymezování větší plochy než 3 ha, pokud bude v budoucnu schválen
jakýkoli přísnější zákon o ochraně přírody (biocenter – viz zákon o ochraně zemědělské půdy, kde se jednou aktualizací zakázal rozvoj na I. a II. třídě ZPF na celém
území ČR). To znamená, že v prostoru mezi lávkou a zámkem by se měl ÚSES omezit na minimum – (ÚP může upřesnit plochu).

Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
ÚSES v podrobnosti měřítka výkresů grafické části
návrhu ÚP Dobřichovic, tj. zejména výkresu č. N.2
„HLAVNÍ VÝKRES“. Vymezení místního (lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD charakteru ÚP
a metodika MŽP 2017 není právní předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování ÚSES, a pokud
je v něm uváděna minimální výměra lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak
tomu je v případě LBC 101 vymezeného návrhem
ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je ochránit cennou louku při levém břehu Berounky před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic nijak nebrání
rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch ÚSES, jsou
stanoveny podmínky, které neodporují současnému
využívání ploch LBC 101. Na základě Pokynů po SJ
bylo vymezení LBC 101 upraveno dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice.
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Připomínka 7
Vymezení území dotčeného připomínkou 7: Výkres a text KTI (koncepce technické
infrastruktury) – řešení dešťové kanalizace
Text připomínky 7:
Připomínky k výkresu technické infrastruktury – ke způsobu řešení dešťové kanalizace.
Výkres by měl dokumentovat prověřené trasy veřejné technické infrastruktury, které
se následně promítnou ve VPS. Chybí trasy povrchového dešťového odvodnění navržené v ulicích Brunšova – jsou jen stávající (a ne všechny) vč. zdrží. V textu odůvodnění se píše, že „Každá ulice na Brunšově včetně lokality V luhu má vymezený
min. jeden odvodňovací příkop“, což v návrhu výkresu KTI a VPS nenajdeme.
Protipovodňový příkop na Brunšově nemá navržené pokračování dešťové kanalizace
v ulicích: (grafické schéma chybějícího řešení odtoku dešťových vod – viz podání)
V některých místech jen chybí stav, někde zničený stav a někde chybí řešení a vymezení VPS (Na vyhlídce, Pod penzionátem, u nádraží, pod tratí). Odtok je třeba dát jako podmínku stavebníkům – investorům.
Zasakování v místě při realizaci stavby na Brunšově nestačí zasakování, je třeba navrhnout funkční dešťovou kanalizaci. Jinak vše teče ulicemi; podmínka pro další výstavbu je nutná.
Problematika dešťové kanalizace není vyřešena, něco je v textu odůvodnění, něco
chybí zejména jako VPS. Návrh Lesní, Svážná, Na Plzeňce, Pod Penzionátem není
součástí výroku.
Odůvodnění připomínky 7:
Odtok dešťových vod je aktuálně velkým problémem zejména na Brunšově. Dochází
i k zaplavování např. sklepů v důsledku nedostatečného řešení odvodu dešťových vod.
Návrh ÚP tuto oblast, která je ve veřejném zájmu, dostatečným způsobem neřeší.

Námitce 7 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „VÝKRES KONCEPCE
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“ grafické části
návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení
dešťové kanalizace odpovídá svou podrobností
a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění
dešťových vod, např. z lokality Brunšov, musí být
zpracována, tomuto požadavku odpovídající, dokumentace a její výstupy, z hlediska koncepce veřejné
infrastruktury, teprve zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to jeho podrobnost umožní.

Připomínka 8
Vymezení území dotčeného připomínkou 8: Plochy Z02 a Z03
Text připomínky 8:
Nejasné vymezení, co je možné stavět v plochách označených jako Z02/Z03 v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito plochami, v hlavním
a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahuje. Je zde rozpor s regulativem v tabulce. Celkově je formulace nejasná a je potřeba ji doplnit.

Námitce 8 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy stanovené návrhem ÚP
Dobřichovic pro plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02
„Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“, jsou srozumitelné,
protože jejich interpretací je dáno, že na území
města Dobřichovice platí stejně ve všech B3, kromě
zastavitelných ploch Z02 a Z03, ve kterých neplatí
hlavní využití „bydlení v RD“ a v přípustném využití neplatí pro stavby s chráněným venkovním prostorem, ale obě tato omezení se nepoužijí v případě,
že bude u jednotlivých záměrů na změnu v území,
prokázáno splnění hygienických hlukových limitů,
jak je u vedeno v podmíněně přípustném využití
plochy B3.
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ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

109

Ing. Ctirad Krpeš, CSc.,
Lomená 138, 252 29 Dobřichovice;
Mgr. Naděžda Krpešová,
Lomená 138, 252 29 Dobřichovice

110

Jiří Krupička,
ze dne 8. 9. 2020;
Fügnerova 164, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 9. 9. 2020
pod čj. 1441/2020/ST

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 136, 137; LV 963, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1503/2020/ST
Území dotčené námitkou: C1
Text námitky:
Nesouhlasíme se změnou ÚP v části oblasti starého centra se zástavbou RD, s tím,
aby došlo ke znehodnocení kvality obytného prostředí v ploše bydlení způsobené
tím, že na rozdíl od požadavků kladených předpisy na pozemky staveb pro bydlení
a na možnosti umísťovat na ně další stavby1), požadavků na vzájemné odstupy staveb2), jsou ve srovnání s tím požadavky pro stavby občanského vybavení výrazně
jednodušší a méně náročné. V situaci, kdy investor stavby občanského vybavení je
veden zájmem maximalizovat zisk z investice do této stavby, dojde pro vlastníky
okolních stávajících staveb pro bydlení k výraznému zhoršení možnosti chránit svá
vlastnická práva ve správních řízeních. Pro toto zhoršení způsobené návrhem ÚP,
není zřejmý žádný veřejný zájem.
Nesouhlasíme s tím, aby v ploše smíšené obytné C1 tvořené zástavou stávajících RD,
byly umísťovány nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby. Tyto „nerušící provozovny služeb“ ani „nerušící provozovny řemeslné výroby“ ÚP nijak nedefinuje ani
neexistuje jejich definice v právních předpisech, která by umožňovala dovolat se
ochrany před jejich negativním vlivem na obytnou zástavbu.
1) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OPVÚ“) ust. § 21 Pozemky staveb pro bydlení a pro
rodinnou rekreaci.
2) OPVÚ ust. § 25 Vzájemné odstupy staveb
Odůvodnění uplatněné námitky:
Návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního úřadu podle ÚP bude
nepředvídatelné.
Námitka je vznesena rovněž vzhledem k nerespektování současné situace vodního
režimu v krajině a potlačování významu městské a zelené infrastruktury zahušťováním zástavby a rozšiřováním nepropustných ploch, ohrožení stávajících zdrojů pitné
vody s rizikem nedostatečnosti městského zdroje, potlačování významu zeleně jako
regulátoru přehřívání povrchů v městské zástavbě, což vyvolá značné riziko ohrožení
kvality prostředí obytné zástavby a všeobecně sníží kvalitu zdravého bydlení.
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 667, 668; LV 935, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: viz grafická příloha
Text námitky:
Prosím o změnu funkčního využití pozemků číslo 667 a 668 v mém vlastnictví z plochy B3 (Bydlení – zahradní čtvrť) na plochu C1 (Staré centrum), řídící se regulativy
daného segmentu. Pozemek se nachází na křižovatce ulic 5. května a Fügnerova.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici, včetně pozemků parc.
č. 136 a 137, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitky, je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované plochy
smíšené obytné – staré centrum (C1-stav) v oblasti
se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, tj. území, jehož podmínky
plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového využití plochy je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ
Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3
(BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny obce
s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků
od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %. Návrh
ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím. Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum
před změnou urbanistické a architektonické koncepce s požadovaným charakterem kompaktní zástavby s různorodým využitím. Navržené prostorové
regulativy odpovídají současné podobě.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 667 a 668, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, byly
již v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ vymezeny jako zastavěné území stabilizované plochy
bydlení – zahradní čtvrť (B3-stav), tzn., že připomínka mohla být uplatněna již ve fázi SJ, kdy byl návrh
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NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
Odůvodnění uplatněné námitky:
Rohová parcela na pozemcích 667 a 668 by měla tvořit část přirozeného ohraničení
nově vzniklého prostoru (náměstí) před školou. Všechny ostatní pozemky ohraničující toto školní náměstí jsou zařazeny do využití C1. Bylo by přirozené, pokud by
funkční využití i těchto pozemků ohraničujících náměstí bylo stejné. Zároveň by
stavba na tomto pozemku tvořila přechod do vilové zástavby. Vzhledem k tomu, že
se nebude nijak měnit výška budovy, nedojde k narušení sousedských vztahů. Parkování bude dostatečně zajištěno uvnitř objektu vybudováním podzemních garáží.
Stavba domu bude citlivě dotvářet ucelený pohled na náměstí před základní školou,
zároveň bude oddělovat bydlení v zahradních čtvrtích od hluku na frekventované křižovatce ulic 5. května a Fügnerova, který tu přes den panuje. Navíc by byla stavba
přínosem pro veřejný život vzhledem k možnostem využití prostoru pro obchodní
činnost v přízemí.
Původní stavba, stará vila byla na začátku 80 let znehodnocena necitlivou, nekvalitně
provedenou přístavbou a zásadními změnami. V roce 2002 byla budova zasažena
velkou povodní. Rekonstrukce je finančně nepřijatelná, stavba tedy není vhodná na
přestavbu, jakákoliv přestavba by vedla k tomu, že by musela být budova zbouraná.
Příloha: Vymezení území dotčeného námitkou (grafická příloha)

ÚP Dobřichovic pro SJ vystaven k připomínkám od
3. 5. 2016 do 16. 6. 2016, tak podatel námitky nepostupoval a aktivně nespolupracoval. Současná
regulace využití pozemků parc. č. 667 a 668, je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako stávající plocha individuální bytové
zástavby čistého bydlení (BC) a nikoliv jako plocha
smíšené centrální zóny obce (SC), tzn., že již v platném ÚPnSÚ Dobřichovice schváleném dne 19. 6.
1996, nebyly shledány pozemky parc. č. 667 a 668
svým charakterem způsobilé k zařazení do centrální
zóny. Tuto urbanistickou koncepci převzal návrhu
ÚP Dobřichovic. V souladu s tím, nelze vyhovět požadavku na zařazení pozemků parc. č. 667 a 668 do
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1), to by
bylo vyloženě necitlivé z hlediska charakteristiky
plochy B3 a rozbilo by to sektorovou uliční koncepci vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.
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Mgr. Marta Kubešová,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 94.
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1602/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 94.
Ve vlastnictví podatelů námitky jsou pozemky parc.
č. 2458, 2459, LV 185, k. ú. Dobřichovice.

112

Libuše Kučerová,
V Luhu 492, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 9. 2020;
Připomínka proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Viz příloha
pod čj. 1537/2020/ST
Text připomínky:
Jako občan s adresou trvalého bydliště v Dobřichovicích podávám připomínku k návrhu ÚP Dobřichovic. V návrhu ÚP jsou, dům, ve kterém bydlím, a pozemek, na kterém je umístěn, zahrnuty do plochy B8 PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ A CHATY V LUHU, vyznačené ve výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“, v lokalitě V Luhu (viz
příloha, výřez hlavního výkresu návrhu ÚP), ve které jsou kromě ploch B8 vymezeny
také plochy B4. Připomínky k návrhu ÚP podávám z důvodů uvedených níže.
NESOUHLASÍM s tím, že návrh ÚP:
a) stanovuje v lokalitě v plochách B4 přípustné využití „Školství, kulturní zařízení,
církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště. Veřejné stravování.“ čímž umožňuje nahradit kteroukoliv stávající stavbu hlavního využití bydlení v RD stavbami občanského vybavení uvedeného využití, s významně vyššími nároky na veřejnou infrastrukturu
a vlivy na okolí než má stávající zástavba RD. Nesouhlasím dále s tím, že dle výroku návrhu ÚP str. 19, u staveb občanského vybavení, které by bylo možné do

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – domy v Luhu (B4), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1, B2, B3, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
Urbanistická koncepce lokality V Luhu je určena již
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a byla v podstatě do
návrhu ÚP Dobřichovic převzata, a tak členění lokality V Luhu na plochu bydlení – domy V Luhu
(B4) a plochu bydlení – bydlení a chaty V Luhu
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NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
obytné zástavby umístit (kostela, školní budovy, divadla a objektu správy obce)
by neměly být prostorové regulativy respektovány;
b) stanovuje „rozprostření občanského vybavení“ (viz text výroku návrhu ÚP, bod
D.3 Občanské vybavení, str. 15), z čehož vyplývá, že uvedené stavby občanského
vybavení mohou být v ploše B4 v lokalitě V Luhu na pozemcích dosavadních RD
umístěny místo nich jako stavby hlavní, s jinými podmínkami pro jejich umístění
než platí pro RD, s vyššími nároky na dopravu (zásobování, zákazníci/uživatelé
staveb občanského vybavení;
c) nerespektuje účel a charakter stávající obytné zástavby V Luhu, která vznikla a je
využívána pro bydlení, nikoliv jako smíšená zástavba. Tomu odpovídají stavby
RD a využití jejich pozemků, které nejsou uzpůsobeny sousedství se stavbami občanského vybavení, jejich provozem a s tím spojeným vlivem na nejen bezprostřední okolí, ale i na stavby RD v ploše B8, ve které leží pozemky v mém vlastnictví.
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ B4 nechrání kvalitu obytného prostředí lokality V Luhu a v
rozporu s požadavkem ochrany hodnot území umožňuje nezdůvodněně její přestavbu
na lokalitu se smíšenými využitím. RegulativB4 zcela ignoruje charakter oblasti daný
záplavovým územím a s omezenou obtížnou dopravní obslužností. Přitom se jedná
o lokalitu v záplavovém území, ve které např. umístění domu s pečovatelskou službou znamená povinnost zajistit pro jeho obyvatele náhradní bydlení. Umístění stavby
domu s pečovatelskou službou nebude přínosem pro obyvatele v oblasti V Luhu. Její
stavba by znamenala nezvratné poškození záplavového území a jeho retenční
a vsakovací schopnosti. Zastavěná oblast mezi ul. Všenorskou, žel. tratí, závorami
a pěší cestou od podchodu je odvodněna přes pozemek p. č. 2002 do odvodňovacího
kanálu, na pozemek též ústí čerpadla z podchodu pod žel. tratí. Oblast s regulativem
B8 je přístupná z ul. Všenorská ale pozemky jsou pod úrovní Všenorské ulice o 80 cm
až 1 m níže než pozemek p. č. 2002 s regulativem B4. Tím se pro obyvatele v Luhu
s regulativem B8 zhorší kvalita bydlení a znehodnocuje jejich majetek. Dopravní dostupnost je z Tyršovy ul. do ul. Všenorské je přes žel. přejezd, zde je problémová dopravní situace pro automobily, chodce a místní cyklisty, dopravní problémy ÚP neřeší.
V současné době v oblasti s regulativem B8 vzniklo parkoviště cateringové společnosti. Optimalizace trati zhorší průjezdnost přes železniční přejezd.
Návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního úřadu podle ÚP bude
nepředvídatelné a neumožní vlastníkům stávajících staveb ve správních řízeních
účinně chránit jejich vlastnictví před změnami území s negativními dopady na jejich
vlastnictví.
Příloha: výřez hlavního výkresu návrhu ÚP Dobřichovic

(B8), odpovídá v zásadě plochám s funkčním využitím plochy individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexy 3 a 4 (BC3 a BC4) a plochy pobytové
rekreace – individuální rekreace stabilizovaná (RI)
platného ÚPnSÚ Dobřichovice. Nelze proto vyhovět požadavku podatele námitky, aby u regulativu
plochy B4 bylo přípustné využití stanoveno stejné
jako u plochy B8. Nic takového nebylo požadováno
Zadáním, a nemá to ani oporu v genezi regulace lokality V Luhu, která je stanovena platným ÚPnSÚ
Dobřichovice již od roku 1996, došlo by tím k nepředvídatelnému narušení urbanistické koncepce
a ustálených vztahů v území.
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113

Karel Křenek,
ze dne neuvedeno,
Jako majitel parcely čís. 2365/4 v Dobřichovicích vznáším k návrhu nového ÚP náČernolická 129, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 9. 2020 mitku.
pod čj. 1476/2020/ST
Na mapě návrh „nového centra“ u nádraží, smíšených obytných ploch, vypadá sice
logicky a začlenění mé parcely má zřejmě ospravedlnit přidání jinak nerealistického
úzkého pruhu stráně pod Brunšovem. Je tomu však tak jen proto, že na katastrální
mapě není zakreslena jediná příjezdová cesta k naší garáži, na pozemek čís. 2367/4
(obecní) a dále k domům na pozemcích čís. 2367/2 a 2367/3 (Pazderovi, Jandovi).
Tvůrci plánu o ní zřejmě nevěděli.
Cesta vede podél Tyršovy ulice, resp. nad ní. Na hranici mého pozemku je 50 cm široký zbytek kamenné podezdívky původního oplocení – to hodlám zrekonstruovat,
pak zmíněná 350 cm široká cesta (pokračující přes pozemek č. 2367/4 – ten kupodivu do návrhu „nového centra“ zahrnut není, jakkoli by tam podle „logiky“ návrhu ÚP
patřil) a konečně nové, stávající oplocení.
Když se reálná situace zakreslí do mapy nebo při fyzické prohlídce situace, je nesmyslnost nového návrhu ÚP zřejmá: od chodníku Tyršovy ulice k původnímu oplocení 2-3 metry široká stráň, dále nezastavitelná cesta a konečně naše zahrada, která
již fakticky s Tyršovou ulicí vlastně nesousedí.
Uvádím tuto námitku (je jich více) jako snad dostatečný důvod k vyřazení mé parcely
z navržených změn ÚP, o něž tímto žádám.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. 2365/4, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, je zčásti
vymezen jako plocha smíšená obytná – nové centrum (C2) a zčásti jako plocha veřejného prostranství – uliční prostranství (UP). Ze znění námitky je
pouze zřejmé, že podatel požaduje vyjmutí pozemku
parc. č. 2365/4 z plochy C2, ale není možné jej zařadit do plochy bydlení – vily na velkých pozemcích
(B1), byla by tím narušena urbanistická koncepce
nového centra v návaznosti na Tyršovu ulici.

114

Miroslav Kříž,
ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
Topolová 959, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Andrea Křížová,
pod čj. 1510/2020/ST
Topolová 959, 252 29 Dobřichovice

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatelů námitky jsou pozemky parc.
č. 1876/22, 1876/277; LV 1507, k. ú. Dobřichovice.

115

Mgr. Marta Kubešová,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2458 a 2459, k. ú.
Dobřichovice, o souhrnné výměře 816 m2, ve vlastnictví podatele námitky s RD čp. 609, tvoří dle návrhu ÚP Dobřichovic zastavěný stavební pozemek
ve stabilizované ploše bydlení – domy ve svahu (B2stav), na křižovatce bezejmenné místní komunikace
a Strmé ulice, kde regulativy plochy B2 textové části návrhu ÚP Dobřichovice stanovují minimální velikosti pozemku 1300 m2, tzn., že volný pozemek o velikosti 816 m 2 nelze zastavět stavbou RD. Pro případ, že se jedná o zastavěný stavební pozemek stavbou RD, stejně, jak je tomu v případě podatele námitky, je u prostorového regulativu „Minimální velikost pozemku“ podmínek prostorového uspořádání plochy bydlení – domy ve svahu (B2) kapitoly F

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2458, 2459; LV 185, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1595/2020/ST
Území dotčené námitkou: území vymezené regulativem B2 – Domy ve svahu
Text námitky:
Podávám námitku proti nejasné formulaci v návrhu ÚP týkající se výše zastavěnosti
u pozemku s RD, který svou výměrou nesplňuje podmínku pro možnost stavby. Můj
RD se nachází v oblasti s podmínkami prostorového uspořádání podle regulativu B2
– plochy bydlení – domy ve svahu. Můj pozemek RD nesplňuje navrženou minimální
velikost pozemku (ve výši 1300 m2). Míra aktuální zastavěnosti na mém pozemku je
11 % (plocha pozemku je 816 m2, zastavěná plocha je 88 m2).
V případě přestavby domu či v případě demolice a novostavby na mém pozemku
mám zájem stavět do limitu zastavěnosti regulativu daného území, který činí 20 %.
Žádám, aby v ÚP bylo výslovně uvedeno, že pro stávající zastavěné parcely v daném
území platí stejné limity zastavěnosti (tj. 20 %), i když nesplňují nově stanovenou
minimální výměru pozemku.
Odůvodnění uplatněné námitky:
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V návrhu ÚP nenacházím odpověď na situaci, která by v případě mého stavebního
pozemku zastavěného RD mohla v budoucnu nastat.
Kapitola F uvádí pouze následující: „Na všech stavebních pozemcích zůstává dovoleno stávající procento zastavěnosti – tj. v případě, že je stávající stavba nahrazována
novostavbou, může být zachována její stávající zastavěná plocha.“. Dále je na konci
kapitoly F uvedeno „V případě demolice původní stavby a její nahrazení novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby.“. Přímo otázka týkající se stavebních pozemků s menší než minimální výměrou dle daného regulativu nikde upravena není.
Na veřejném projednání byl vznesen dotaz, zda v případě pozemku RD s menší, než
minimální výměrou stanovenou v regulativu příslušného území (v případě B2 je to
1300 m2) je možné stavbu zbourat a postavit novostavbu. A pokud ano, zda pro novostavbu platí pro stavebníka procento zastavěnosti regulativu daného území (v B2 je
navrženo 20 %) nebo je povoleno pouze procento zastavěnosti dané předchozí stavbou (tj. v mém případě 11 %). Analogický dotaz se týkal i situace při změně stavby
(tj. např. při rekonstrukci domu).
Odpověď zpracovatele návrhu ÚP (Ing. arch. Hniličky) na tuto otázku na veřejném
projednání byla, že v případě novostavby a v případě změny stavby na pozemku RD
s menší než minimální výměrou lze v takovém případě stavět do výše procenta zastavěnosti dle příslušného regulativu (tj. v mém případě 20 %).
Domnívám se, že informace obsažená ve výše citované odpovědi zpracovatele návrhu ÚP není v návrhu ÚP zanesena a měla by být do ÚP doplněna. Jako vlastník stavebního pozemku zastavěného stavbou RD potřebuji nalézt v ÚP jednoznačnou odpověď na to, zda mohu v případě změny stavby nebo v případě novostavby stavět až
do limitu zastavěnosti regulativu daného území. Abych mohla dům v budoucnu kvalitně opravit tak, aby dům splňoval požadavky moderního bydlení a vzhledově odpovídal současným architektonickým trendům (např. zateplení, které zvětšuje půdorys
stavby, nebo přístavba terasy …), je pro mě důležité, abych měla možnost pohybovat
se z hlediska míry zastavěnosti v regulativu daného území.

„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic, stanoveno, že v případě demolice
původní stavby a její nahrazení novostavbou je
z hlediska regulativů přípustné zachovat původní
objem stavby. Tím je dáno, že u změny stavby RD
na podměrečných pozemcích se % zastavěnosti nepoužije. Projektantem však bude prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání
regulativů všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace
byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám
v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich
využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu
§ 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona – viz
Pokyny (bod VP*17).

116

Mgr. Marta Kubešová,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 93.
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1596/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 93.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 2458, 2459; LV 185, k. ú. Dobřichovice.

117

Mgr. Marta Kubešová,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 92.
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1597/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 92.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 2458, 2459; LV 185, k. ú. Dobřichovice.

118

Jiří Landa,
5. května 645, 252 29 Dobřichovice;
Marie Landová,
5. května 443, 252 29 Dobřichovice;

Námitky proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 11. 9. 2020;
zapsáno dne 11. 9. 2020 Seznámili jsme se s návrhem ÚP Dobřichovic (z dubna 2016, upravený v červnu
pod čj. 1452/2020/ST
2020) a v dosud otevřené lhůtě podáváme námitky ve smyslu ust. § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zastavitelné území plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým
typem regulativu 4 (BC4-návrh), vymezené platným
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Jitka Ostrýtová,
5. května 443, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
1. Dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou:
Jsme spoluvlastníky pozemku parc. 1372/81 v k. ú. Dobřichovice, tento pozemek
vznikl na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku z pozemku parc.
č. 1372/60 o výměře 12 187 m2. Ještě před tímto dělením v roce 2004 jsme se obrátili
na obec v roce 2002 s požadavkem, aby za situace, kdy nebyla realizována obchvatová komunikace kolem Dobřichovic, celý pozemek zůstal v intravilánu a nic se z něho
„neukrajovalo“ na tzv. zelené ochranné pásmo.
2. Odůvodnění námitek:
V návrhu nového ÚP Dobřichovic sice již předmětný pozemek parc. č. 1372/81 není
uváděn jako zelené ochranné pásmo, ale jako pole k zemědělskému užití. Navíc
v blízkosti tohoto pozemku jsou pozemky určené k rekreačnímu využití (dříve tzv.
Chadimův sad, nyní chaty, je tam již zavedena elektřina) a rovněž v blízkosti má být
jakási technická rezerva (transformátor?).
O zařazení do zóny určené k zástavbě (když většina původního pozemku parc.
č. 1372/60, cca 90 % byla k zástavbě povolena) jsme žádali setrvale již několik let,
tedy o zařazení pozemku parc. č. 1372/81 v k. ú. Dobřichovice do území určeného
k zástavbě. Poukazujeme na to, že v důsledku původního ÚP, jehož změna se nyní
připravuje, byla z našeho pozemku parc. č. 1372/60 (původní), vyčleněna část pozemku parc. č. 1372/81 (stávající označení) v souvislosti s plánovaným komunikačním obchvatem Dobřichovic do tzv. zeleného ochranného pásma.
Šlo o dopisy ze dne 26. 4. 2002 (kopie dopisu v příloze), ze dne 27. 11. 2008 (kopie
dopisu v příloze), ze dne 2. 5. 2011 (kopii dopisu už nemůžeme dohledat) a konečně
dopis našeho právního zástupce pana JUDr. J. Vrabce ze dne 11. 5. 2020.
Tuto rekapitulaci uvádíme jako důkaz, že náš požadavek byl stálý, neměnný a nijak
není nový, že by se objevil až v souvislosti s předložením nového návrhu ÚP Dobřichovic. Doufáme proto, že k tomu bude přihlédnuto.
Rovněž apelujeme na to, že při předchozím zpracování ÚP bylo naše vlastnické právo omezeno k povinnému využití jejich pozemku na „zelené ochranné pásmo“, takže
zařazením tohoto pozemku k určení jako u jiných částí původního pozemku parc.
č. 1372/60, by byla nastolena jen „historická“ spravedlnost ohledně využití našich
pozemků. V minulosti k těmto dalším pozemkům vyděleným z pozemku parc.
č. 1372/60, tj. k pozemkům parc. č. 1372/72, 1372/73, 1372/74, 1372/75, 1372/76,
1372/77, 1372/78, 1372/79, 1372/80 jsme na naše náklady zřídili komunikaci zámkovou dlažbou, veřejné osvětlení, vybudovali všechny inženýrské sítě a vše toto darovali darovací smlouvou ze dne 6. 11. 2012 obci Dobřichovice.
Rovněž v minulosti, jako vlastníci pozemků pod veřejnými komunikacemi, jsme nikdy nečinili městu nějaké problémy s převodem těchto pozemků za úřední ceny.
3. Závěrem:
Navrhujeme, aby pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
a zpracoval i naše námitky ke konceptu a návrhu ÚP tak, že se jim vyhovuje, tedy

ÚPnSÚ Dobřichovice na pozemku parc. č. 1372/81,
k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatelů
námitky, nebylo do návrhu ÚP Dobřichovic převzato. Na základě schváleného Zadání, které požadovalo, aby návrh ÚP Dobřichovic prověřil nezbytnost nových i stávajících zastavitelných ploch všech
funkcí, zejména v lokalitách mimo intravilán města,
byla shledáno, že plocha BC4 na pozemku parc.
č. 1372/81 je nadbytečná, protože v ní nebyl od
schválení ÚPnSÚ Dobřichovice v roce 1996 realizován žádný stavební záměr. Pozemek parc.
č. 1372/81, vymezený platným ÚPnSÚ Dobřichovice v ploše BC a nevyužitý 25 let, byl návrhem ÚP
Dobřichovic navrácen do nezastavěného území jako
stabilizovaná plocha zemědělská – orná půda (OPstav). Takto byl pozemek parc. č. 1372/81 vymezen
již v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ, tzn.,
že připomínka mohla být uplatněna již ve fázi SJ,
kdy byl návrh ÚP Dobřichovic pro SJ vystaven
k připomínkám od 3. 5. 2016 do 16. 6. 2016, tak
podatelé námitky nepostupovali a aktivně nespolupracovali při pořizování návrhu ÚP Dobřichovic.
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aby pozemek, dříve součást původního pozemku parc. 1372/60, parc. č. 1372/81 byl
zařazen v novém ÚP jako pozemek určený k zástavbě (živé bydlení).
Přílohy:
• část geom. plánu,
• výpis z KN (část),
• dopis ze dne 26. 4. 2002 (kopie),
• dopis ze dne 27. 11. 2008 (kopie)
• dopis ze dne 11. 5. 2020 (kopie)

119

JUDr. David Lejček,
Sadová 1121, 252 29 Dobřichovice;
Markéta Lejčková,
Sadová 1121, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitky vlastníků pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Ve společném vlastnictví manželů máme pozemek parc. č. 1372/70 a pozemek parc.
pod čj. 1541/2020/ST
č. 1372/83, jehož součástí je stavba Dobřichovice čp. 1121, RD, to vše v k. ú. a obci
Dobřichovice, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ na LV č. 1943 pro k. ú. a obec Dobřichovice.
Proti návrhu ÚP Dobřichovic, který je datován 06/2020, podáváme tyto námitky:
1. Namítáme nesprávné definování regulativu B3
Odůvodnění námitky:
Naše nemovitosti se nachází v oblasti, kde je vyznačen regulativ B3. K tomuto regulativu se pak v textové části návrhu ÚP uvádí jako přípustné využití mj. školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště a veřejné stravování.
V této definici je vlastně promítnuto „rozprostření občanského vybavení“ téměř v celém zastavitelném území města (jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP – bod D.3
na str. 15). To však ohrožuje pokojný stav území a vyvolává značné riziko zhoršení
kvality prostředí i bydlení v obytné zástavbě tvořené pouze RD, když zvýšený provoz
staveb občanského vybavení výrazně zvýší intenzitu dopravy, hluku a dalších imisí.
Rušivý vliv činností spojených se stavbami občanské vybavenosti na okolní klidnou
zástavbu návrh ÚP nijak nereguluje a umožňuje vznik problematických kolizí v doposud klidové zástavbě RD. Návrh ÚP tak dostatečně nechrání stávající kvalitu bydlení a má potenciální negativní vliv na cenu nemovitostí.
Ze shora uvedených důvodů nesouhlasíme s tím, aby v plochách bydlení B3 (ale nakonec se to týká ploch B1-5) bylo možno nahradit jakoukoliv stávající stavbu RD
stavbou občanského vybavení a navrhujeme, aby z regulativu B3 bylo vypuštěno přípustné využití i podmíněně přípustné využití, jak je popsáno v předmětném návrhu
ÚP, a zůstalo zde pouze hlavní využití – bydlení v RD.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
vymezená takto návrhem ÚP Dobřichovic, nemůže
být monofunkční, tj. mít stanovené pouze hlavní využití – bydlení v RD, a takto není chápána ani ekvivalent-ní plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC) v platném ÚPnSÚ Dobřichovice,
která má také stanoveno „přípustné využití území“.
Plocha, která by měla pouze jeden způsob využití
prakticky v reálném prostředí zástavby sídel neexistuje, a na to pamatuje i vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, která
uvádí, že obsahem textové části ÚP je stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání. Z toho
je zřejmé, že návrh ÚP Dobřichovic správně stanovil podmínky využití plochy B3 jako polyfunkční.
Posouzení a realizace záměrů změn v území, které
regulativy umožňují, bude předmětem následných
postupů podle stavebního zákona. Z přípustného
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2. Nesouhlasíme s vymezením (definování podmínek) zastavitelné plochy Z02
Odůvodnění námitky:
V těsném sousedství našeho RD byla vymezena návrhem ÚP zastavitelná plocha Z02
označená jako „Souběžná“. V textové části návrhu ÚP (str. 11) se uvádí jako využití:
B, OU, VO, přičemž v grafické části se uvádí v této oblasti využití dílem B3, OU
a VO2.
V textové části návrhu ÚP (str. 28) se pak u regulativu B3 výslovně uvádí, že hlavní
a přípustné využití se nevztahuje mj. na zastavitelnou plochu Z02. Podle našeho názoru tato skutečnost zakládá vysoký stupeň nejistoty ohledně přípustného využití tohoto území (zastavitelné plochy Z02). Neurčení hlavního ani přípustného způsobu
využití tohoto území je v rozporu se základními zásadami územního plánování.
Navíc jakékoliv jiné přípustné využití této zastavitelné plochy Z02 než B3 (snad s výjimkou místa, kde již nyní jsou stavebniny) by mělo zásadní dopady na těsně sousedící
okolní klidovou zástavbu RD, stávající úrovně bydlení i ceny těchto nemovitostí, která
by byla snížena. Návrh ÚP navíc zcela nepochopitelně nepočítá s ochranou stávající
rezidenční zástavby před zvýšenou dopravou, hlukem a dalšími imisemi.
Proto žádáme, aby u zastavitelné plochy Z02 byl jednoznačně stanoven regulativ B3
stejně jako v bezprostředně navazující zástavbě RD s tím, že v každém případě by
mělo být zdůrazněno, že nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující pohodu prostředí (vyžadující nadměrné nároky na zásobování, vyvolávající vyšší dopravní zatížení okolních obslužných komunikací, hluk zápach, vibrace).
3. Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy Z07
Odůvodnění námitky:
V bezprostřední blízkosti našeho RD byla vymezena návrhem ÚP zastavitelná plocha
Z07 označená jako „Rozvodna VVN“, využití TI, výměra 1,38 ha (str. 11 textové
části návrhu ÚP).
S vymezením této zastavitelné plochy nesouhlasíme již proto, že z návrhu ÚP není
zřejmé, jak bude výstavba a obsluha/údržba řešena dopravně, když doposud jediná
přístupová cesta podle návrhu ÚP vede přes ulici Sadová, která však není v žádném
případě uzpůsobena pro provoz těžkých stavebních a nákladních strojů, které by byly

využití regulativů plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1,
B2, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“ a
tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti –
viz Pokyny (bod VP*7).
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plochy Z02 jsou stanoveny textovou částí návrhu ÚP
Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavby, protože se jedná dosud o nezastavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit
podmínky, které musí být respektovány v procesu
povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak
platí stávající využití. V části zastavitelné ploše
Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení
v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do
podmíněně přípustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, čj. KHSSC
22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha technické infrastruktury (TI-návrh) pro VPS – Rozvodna
VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté z nadřazené
ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, byl na základě
Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimalizován tak, aby
plocha Z07 odpovídala ZÚR. V ostatním musí být
zastavitelná plocha Z07 zachována, protože bez je-
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k výstavbě tak rozsáhlého zařízení, jako je rozvodna, potřeba. Provoz takových strojů
ulicí Sadovou by znamenal zcela zjevně nadměrnou zátěž jak hlukem, vibracemi tak
i imisemi z těchto strojů, které jsou neslučitelné se základními kvalitami bydlení.
Nesouhlasíme se samotným umístěním rozvodny VVN na zastavitelné ploše Z07,
když takto rozsáhlá rozvodna VVN se nehodí do bezprostřední blízkosti obytné zóny,
a to vzhledem k hluku, který tento typ zařízení vydává i s ohledem na elektromagnetické pole ovlivňující zdraví lidí. Návrh ÚP navíc hluk a ostatní imise vůbec neřeší
a není jinak odůvodněno umístění takto rozsáhlého technologického zařízení do bezprostředního sousedství obytné zástavby, přičemž není ani nijak řešen zásah do krajinných hodnot města Dobřichovice, když toto zařízení je umístěno rovněž v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace Krásná stráň a nepochybně bude mít negativní
vliv na obraz města.
Ze všech shora uvedených důvodů máme za to, že zastavitelná zóna Z07 by z ÚP
města Dobřichovic měla být vypuštěna.
Přílohy:
Informace o parcele parc. č. 1372/70 v k. ú. Dobřichovice pořízená na www.cuzk.cz
Informace o parcele parc. č. 1372/83 v k. ú. Dobřichovice pořízená na www.cuzk.cz

jího vymezení by nemohl být prokázán soulad
s nadřazenou ÚPD podle § 53 odst. 4 stavebního
zákona a pořizovatel by musel dát návrh na zamítnutí vydání ÚP Dobřichovic podle § 53 odst. 6 stavebního zákona. Nutno připomenout § 52 odst. 4
stavebního zákona, podle kterého se nepřihlíží
k námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání ZÚR Středočeského kraje, a to rozvodna
VVN 110 kV bezpochyby je. Pokud bude rozvodna
ze ZÚR Středočeského kraje vypuštěna, bude následovat i její vypuštění v ÚP Dobřichovic. V případě
realizace rozvodny, zcela určitě, nebude pro její
dopravní obsluhu využívána ulice Sadová, ale to se
ostatně dá ošetřit při územním řízení.

120

Václav Lípa,
Randova 949, 252 29 Dobřichovice;
Květa Lípová,
Randova 949, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1506/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatelů námitky jsou pozemky parc.
č. 1876/16, 1876/285; LV 2400, k. ú. Dobřichovice.
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Michal Lukovský, DiS.,
Souběžná 972, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/11, 1372/35, LV 1838, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1500/2020/ST
Vymezení území dotčené námitkou: Definice podmínek regulativu pro území VO2
(Dřevo Říha, ALSET, spol. s r.o.)
Text námitky:
Vydefinování podmínek regulativu pro území VO2 v rozsahu alespoň takovém, který
je navrhován pro území VO1 s vyloučením takových staveb a definicí konkrétního
využití, které nenarušuje pohodu a kvalitu života v těsně sousedících rezidenčních
oblastech a zahradních čtvrtích.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Území VO2 (část tzv. Dřevo Říha) sousedí přes ulici Pražskou se shora uvedenými
nemovitostmi, které vlastníme.
Zejména tato zmíněná část území VO2 je popř. se plánuje být obklopena územím rezidenční výstavby regulativu B3. Z hlediska ochrany rezidenčního bydlení je až neuvěřitelné, že podmínky regulativu VO2 jsou významně benevolentnější než obdobné
plochy VO1 nacházející se u řeky, které není rezidenčním bydlením obklopena a je
více oddělena.
Oproti VO1 zejména není pro VO2 stanovena žádná míra zastavěnosti a nejsou sta-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené výrobní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem ÚP
Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním využitím území plochy výroby a služeb (VS), stanovené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a podmínky pro využití pozemků stanovených platným RP Dobřichovice
– Dlouhý díl, vydaným dne 21. 9. 2010. Nedostatečné vydefinování podmínek regulativu plochy
VO2 není podatelem námitky konkretizováno. Jedná
se o stávající plochy VO2, vymezené návrhem ÚP
Dobřichovic v zastavěném území, vyjma návrhové
plochy VO2 v zastavitelné ploše Z02, jejichž vlivy
na okolní stavby pro bydlení musí být posouzeny
v rámci jejich povolování. Regulativy plochy smíšené výrobní – výroba a obchod u řeky (VO1), odpovídají regulativům platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
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noveny minimální velikosti pozemku.
Jako hlavním využitím pozemku je navíc povolena specifická činnost skladování a to
bez jakýchkoli limitů.
U území VO2 není v ÚP proveden ani náznak regulace týkající se rizika negativního
působení povoleného způsobu využití na rezidenční bydlení a jeho eliminace. Z logiky věci vylývá, že by regulativ měl být v této oblasti daleko striktnější než je tomu
v oblasti VO1.
Pokud nelze stávající nevhodné využití (např. skladování) eliminovat vzhledem
k existujícímu stavu, veřejnoprávním povolením či soukromoprávním smlouvám,
navrhujeme, aby bylo limitováno na stávajícím stavu a nikoli rozšiřováno.
Vzhledem k tomu, že VO2 těsně přiléhá ke stávající rezidenční zástavbě (kde se nacházejí naše pozemky) a vzhledem k nejasnostem ohledně plánovaného využití, považujeme za žádoucí chránit komfort obyvatel rezidenční oblasti a definovat regulativ přinejmenším na stejné úrovni, jako je tomu v oblasti VO1.
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Michal Lukovský, DiS.,
Souběžná 972, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/11, 1372/35, LV 1838, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1501/2020/ST
Vymezení území dotčené námitkou: Definice podmínek regulativu pro území Z02
Text námitky:
K návrhu nového ÚP pro město Dobřichovice, jehož veřejné projednávání probíhalo
10. 9. 2020, podávám jako vlastník nemovitostí tuto námitku.
Vydefinování podmínek regulativu pro území Z02 a odstranění nesouladu textové
části návrhu ÚP a grafické části ÚP pro toto území a to alespoň tak, aby textová část
odpovídala informaci v grafické části návrhu ÚP a bylo určeno hlavní a přípustné
využití území tohoto území.
Požadavek o doplnění nepřípustného využití území alespoň v takovém rozsahu, jako
je definováno dle stávajícího ÚP pro regulativ BCX tj. zejména, že „nepřípustné jsou
stavby a činnosti narušující pohodu prostření (vyžadující nadměrné nároky na zásobování, vyvolávající vyšší dopravní zatížení okolních obslužných komunikací, hluk,
zápach, vibrace)“;
Odůvodnění uplatněné námitky:
Území Z02 se nachází v blízkosti shora uvedených nemovitostí, které vlastníme, kdy
nelze vyloučit vzájemné ovlivňování a kdy je toto ovlivňování naopak velmi pravděpodobné.
V grafické části ÚP je území Z02 tvořeno kombinací regulativu B3 a OU.
Regulativ OU je značně rozvolněn a představuje z hlediska zastavěnosti zásadní rozdíl oproti B3 a zhoršení podmínek komfortu okolní rezidenční zástavby nicméně při
celistvém řešení nezastavěného území může být progresivní.
U regulativu B3 je v textové části ÚP uvedeno, že hlavní využití ani přípustné využití
se nevztahuje na území Z02 a Z03, přičemž hlavní využití ani přípustné využití není
pro tyto plochy nikde definováno. Uvedená skutečnost vnáší značnou nejednoznač-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plochy Z02 „Souběžná“ jsou stanoveny textovou částí
návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované
zástavby, protože se dosud jedná o nezastavěnou
návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu
uplatnit podmínky, které musí být respektovány
v procesu povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak platí stávající využití. V části zastavitelné plochy Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic
jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do
podmíněně přípustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, ve stanovisku
čj. KHSSC 22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.
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nost a otvírá prostor různým výkladům a vystavuje návrh ÚP značnému riziku zneužitelnosti.
Požadujeme, aby byly možnosti využití plochy Z02 jednoznačně určeny a definovány.
Vzhledem k tomu, že Z02 těsně přiléhá ke stávající rezidenční zástavbě (kde se nacházejí také naše pozemky) a vzhledem k nejasnostem ohledně plánovaného využití,
považujeme za žádoucí chránit komfort obyvatel rezidenční oblasti minimálně stejně,
jak to činil stávající ÚP co do zatížení dopravní i technické infrastruktury, zápachu,
hluku a jiných rušivých negativních vlivů.
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Michal Lukovský, DiS.,
Souběžná 972, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/11, 1372/35, LV 1838, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1502/2020/ST
Vymezení území dotčené námitkou: Vyloučení pozemku na parc. č. 1372/11
a 1372/35 v k. ú. Dobřichovice z regulativu OU (plochy smíšené obytné – obchodní
ulice) a zařazení těchto pozemků do regulativu B3 (plochy bydlení – zahradní čtvrť).
Text námitky:
K návrhu nového ÚP pro město Dobřichovice, jehož veřejné projednávání probíhalo
10. 9. 2020, podávám jako vlastník nemovitostí tuto námitku.
Vyloučení pozemku na parcelním číslo 1372/11 a 1372/35 v k. ú. Dobřichovice z regulativu OU a zařazení těchto pozemků do regulativu B3.
V návrhu nového ÚP má být regulativ předefinován východní část ulice Pražská
(součástí jsou i naše pozemky) na OU (obchodní ulice). S touto změnou kategoricky
nesouhlasíme a žádáme, aby regulativ byl upraven na B3, který odpovídá celkovému
rázu a složení celé oblasti tedy zahradní čtvrti.
Regulativem B3 jsou v novém ÚP označeny také okolní těsně sousedící ulice a proto
nevidíme žádný důvod, aby východní část ulice Pražské byla definovaná jiným způsobem.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Dle stávajícího ÚP jsou všechny pozemky v ulici Souběžná zařazeny do regulativu
BC4 (plochy individuální bytové zástavby a čistého bydlení).
Již v předchozím připomínkovém řízení byl regulativ OU velmi kritizován a z původního návrhu, který měl zahrnovat celou ulici Pražskou, nakonec zůstal jenom
fragment, který zahrnuje pozemky pouze na začátku a konci ulice Pražská.
Hlavním důvodem, proč se zařazením do OU nesouhlasíme, je také fakt, že na naších
i přilehlých pozemcích v ulici Souběžná nejsou faktické ani reálné předpoklady stát
se obchodní ulicí.
a) Pozemky nemají potřebnou velikost pro daný účel. Jedná se o nejmenší pozemky
na Pražské ulici, kdy se průměrná velikost pozemků pohybuje kolem 550 m2.
b) Pozemky mají velmi malou uliční čáru, která se pohybuje kolem 12 m. Typická
délka uliční čáry je na ulici Pražská kolem 25 – 30 m.
c) Technická infrastruktura absolutně neodpovídá požadovaným normám pro OU.
Ulice Souběžná, která je regulativem OU hlavně omezena, reálně vůbec nesplňuje

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 1372/11 a 1372/35, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní
využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ
Dobřichovice, jako plocha individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou
představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), o přidanou hodnotu
a umožnit reagovat podateli námitky na situování
dotčených pozemků do městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města
z východní strany od Černošic. Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru místa a následnému
zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc. č. 1372/11 a 1372/35 jako
plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k
ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude
změněno na plochu B3 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice.
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normy potřebné pro tento regulativ a to ať z pohledu šíře a kapacity ulice, absence
parkovacích míst a hlavně bezpečnostního a požárního hlediska.
d) O nevhodnosti zařazení východní části ulice Pražská do OU svědčí také fakt, že
z 18 pozemků, které jsou takto definovány, celých 14 nesplňuje základní paramenty minimální výměry. Tento rozpor je markantní, protože pozemky dosahují
lehce více než pouhé poloviny požadované výměry.
e) Majitelé jednotlivých pozemků jsou rodiny, které jsou stabilní, a předpokládá se,
že v budoucnosti nedojde k prodeji nemovitostí, vzhledem k jejich relativně nedávné kolaudaci (rok 2000 – 2003).
f) Zavedením OU by jistě vedlo také k nekoordinovaným a negativním stavebním
přestavbám ve stávající zástavbě a díky tomu by došlo k nevratnému poklesu kvality bydlení pro všechny občany v dané lokalitě.
g) Vzhledem k malé velikosti pozemků by v budoucnu docházelo k velkému zahušťování zástavby a degradaci urbanistického pojetí vstupní brány do Dobřichovic.
Na závěr bychom chtěli také upozornit, že není možné změnou ÚP zásadně omezit
práva vlastníků tím, že regulativ definuje nesplnitelnou velikost pozemku. Vlastníci
staveb na dotčených pozemcích nemohou být odmítnuti při jakékoliv změně, která
vyžaduje stavební povolení, pro nesoulad s ÚP jen pro to, že nesplňují minimální velikost pozemku.
Navrhujeme tedy snížení výměry dotčených pozemků, nebo výjimky z podmínek regulativ pro stávající zástavbu.
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Štěpán Matějka,
ze dne 14. 9. 2020;
Souběžná 976, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 15. 9. 2020
Romana Matějková,
pod čj. 1474/2020/ST
Souběžná 976, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/15, 1372/39, LV 1793, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčené námitkou:
Námitka 1: část označená v návrhu ÚP jako OU na východní části ulice Pražská určená Pozemky a zejména Pozemky 1 (jak jsou definovány níže v tomto dokumentu)
Námitka 2: část označená v návrhu ÚP jako Z02
Námitka 3: část označená v návrhu ÚP jako VO2, zejména pak ta část, kde se nachází Dřevo Říha
Text námitky:
K návrhu ÚP pro město Dobřichovice, jehož veřejné projednání proběhlo 10. 9. 2020,
podáváme jako vlastníci shora uvedených nemovitostí tyto námitky a požadujeme:
1. Námitka č. 1: Vyloučení Pozemků a zejména Pozemků 1 (jak jsou tyto pojmy de- 1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje
finovány v odůvodnění níže) z regulativu QU a zařazení do regulativu B3 nového
ÚP, a to v souladu s regulativem okolních nemovitostí popř. regulativu B5 odpovítransformaci ulice Pražská na městskou třídou.
dajícího tomu, kam patřily dle stávajícího ÚP.
Proto jsou v důležitých uzlových bodech navrženy
Odůvodnění k námitce č. 1:
plochy smíšené obytné – Obchodní ulice (OU),
– Definice: Nově navrhované plochy tzv. obchodní ulice (smíšené plochy) na výrozšiřující u pozemků parc. č. 1372/15 a 1372/39,
chodním konci Pražské ulice, které podle stávajícího ÚP spadají do zón diferencok. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitvané regulace BC4 a BC3 určených k individuálnímu bydlení a jsou tvořeny
ky, původní využití stanovené jenom pro bydlení
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a) na severní straně Pražské ulice s existující zástavbou RD užívaných k trvalému
bydlení:
Pozemky parcelních čísel v souvislé číselné řadě za lomítkem počínaje 1372/8
až po 1372/17 a pozemky parcelních čísel v souvislé číselné řadě za lomítkem
počínaje 1372/32 až 1372/41 v k. ú Dobřichovice, tj. 10 parcel (v tomto dokumentu znamená dohromady pozemek se stavbou a přilehlá zahrada) o celkové ploše 5517 m2 a délkou uliční čáry u ulice Pražská cca 120 m, tj. každá
jednotlivá parcela o ploše 550 m2 a délkou uliční čáry 12 m (v tomto dokumentu jen „Pozemky 1“);
b) na jižní straně Pražské ulice s existující zástavbou RD užívaných k trvalému
bydlení:
Pozemky parcelních čísel 1355, 1356, 1357, 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3,
1360, 1361/1, 1362 v k. ú. Dobřichovice, tj. 4 parcely o celkové ploše 5366 m2
a délce uliční čáry 85 m, s výjimkou jedné parcely, délka uliční čáry individuální parcely je 19 m (v tomto dokumentu jen „Pozemky 2“);
c) Na severní straně Pražské ulice bez zástavby RD užívaných k trvalému bydlení:
Pozemky parcelních čísel v souvislé číselné řadě za lomítkem počínaje
1372/18 až po 1372/21 a pozemek parcelního čísla 1372/82 v k. ú. Dobřichovice tj. 4 parcely s identickou plochou a délkou uliční čáry každé z parcel jako
u Pozemků 1 (v tomto dokumentu jen „Pozemky 3“);
(v tomto dokumentu Pozemky 1, Pozemky 2 a Pozemky 3 společně jen „Pozemky“);
– Konstrukt OU byl široce připomínkován a kritizován veřejností a zastupiteli v rámci připomínek k návrhu ÚP a jeho zpracovatel měl blíže vysvětlit jeho pojetí, záměr
a vhodnost. Plochy OU původně zahrnovaly celou Pražskou ulici a v návrhu ÚP,
kterého se týká tato námitka, byly redukovány na zbytkové a marginální fragmenty, pokud jde o již zastavěné území na obou koncích Pražské ulice. Zpracovatel
bohužel neposkytl žádné jiné adekvátní vysvětlení vyjma 4 obecných vět na straně
102 v odrážce týkající se vytvoření předpokladů pro snižování negativních účinků
dopravy na obytnou zástavbu. Za zmínku stojí dva postřehy: a) přestože sám zpracovatel označuje „dnes ne tak čitelné ambice“ Pražské ulice stát se obchodní ulicí,
takové ozřejmění a strukturované vysvětlení v rozporu se zadáním neposkytuje a b)
zpracovatel hovoří o záměru iniciovat „mírně zvýšenou zastavěnost“, která je však
shodná s regulativem BC4 dle stávajícího ÚP (s tím, že nerušící služby a maloobchod jsou povoleny) resp. jemu odpovídajícímu B5 dle návrhu ÚP. Tedy OU nepřináší z hlediska zastavěnosti a nerušícího obchodního využití nic nového. Rozdíl
lze tedy spatřovat pouze ve vyšší míře rušivých vlivů na bydlení.
– Nemáme nic proti spojení obchodních a rezidenčních funkcí zástavby, pokud jsou
splněny předpoklady pro její úspěšné fungování. Revitalizace centra okolo bývalé
Jednoty a území Fürstova statku jsou vkusným a úspěšným příkladem realizace.
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(BC4), kterou představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
o přidanou hodnotu, a umožnit reagovat podateli
námitky na situování dotčených pozemků do
městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál městského charakteru podél ulice
Pražská, při vjezdu do města z východní strany
od Černošic. Hustší a živější zástavba podél
Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění
dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být
pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované
využití pozemků parc. č. 1372/15 a 1372/39 jako
plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje
a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B3 z důvodu zachování
navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice.
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Mělo by však jít o urbanistické řešení většího uceleného území vhodného pro tento
účel, což mohou být dosud nezastavěné plochy OU v části Z02, popř. přiléhající ke
křižovatce okresní silnice a plánované východní přípojky k nádraží. Nejsou jimi
však Pozemky.
– Naopak pro OU byly vybrány zastavěné nemovitosti, které na jednom konci Pražské ulice již odpovídají plánovanému charakteru zástavby OU a po dobu 20 let, co
žijeme v Dobřichovicích, nejsou příkladem uspokojivého rozvoje obchodu ani eliminace dopravních vlivů. Na druhém východním konci Pražské ulice jsou vybrány
parcely, zejména pak Pozemky 1, jejichž součástí jsou i námi vlastněné nemovitosti, které ani nemají předpoklady stát se obchodním prostorem, a to zejména pro:
– Jejich značnou fragmentárnost a nevhodnou velikost pro daný účel. Jde spolehlivě o jedny z nejmenších parcel na Pražské ulici s výměrou pouhých 550 m2 s malou délkou uliční čáry pouhých 12 m, když typická délka uliční čáry typické parcely na ulici Pražská je ca 25-30 m;
– Marginální potenciální význam již zastavěných Pozemků co do celkové délky
uliční čáry 120 m vzhledem k více než kilometrové délky Pražské ulice či zamýšlenému OU nezastavěných územích;
– Pozemky nemají adekvátně dimenzovanou technickou infrastrukturu pro takovou
funkci OU a to vč. dopravní infrastruktury a parkovacích ploch. Je zjevné, že ulice Souběžná takovou roli sehrát z řady důvodů ani nemůže (šíře, kapacita, požární hledisko apod.)
– Důkazem nevhodnosti Pozemků 1 pro daný účel je i samotný fakt, že zpracovatel
ÚP navrhl takové podmínky prostorového uspořádání pro OU, které celých 14 z 18
(!!!) vybraných Pozemků pro OU ve východní části ulice Pražská nesplňuje, a to
poměrně významně, když dosahují lehce více než pouhé poloviny požadovaného
minimální výměry pozemku OU. Případné snížení požadované minimální výměry
pozemku není řešením. Za těchto podmínek nemůže v souladu návrhem ÚP na Pozemcích 1 a Pozemcích 2 vzniknout žádná nová obchodní stavba a Pozemky 1
a Pozemky 2 tedy ani nemohou přispět ke splnění sledovaného (avšak nedostatečně
argumentovaného) cíle. Zařazení Pozemků do OU je proto bezpředmětné.
– Ze shora uvedeného pak logicky vyplývá, že Pozemky 1 byly do OU zařazeny účelově pouze proto, aby jejich vlastníci byli nuceni strpět negativní dopady OU nad
rámec dopadů předpokládaných pro B3 resp. B5, aniž by mohli z OU jakkoli benefitovat (jak uvedeno shora věcná nevhodnost i regulatorní omezení dle návrhu nového ÚP). Je to o to vážnější závěr, o co zamlženější a nejasnější je hlavní a přípustné využití sousedícího rozvojového území Z02 (viz námitka č. 2).
– S uvedeným je pak spojeno zjevné znehodnocení Pozemků, které by teoreticky bylo možné pouze za náhradu.
– Vzhledem k tomu, jak je uvedeno výše, Pozemky 1 nemohou být v rámci OU využity a nemohou tedy přispět k plnění sledovaného cíle. Z celého tedy zůstává pouze
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zásadní rozpor s hlavním cílem ÚP v ochraně rezidenčního bydlení a zásadní změna
stávajícího komfortu rezidenčního bydlení a využití Pozemků pro jejich vlastníky;
– Stavby na Pozemcích 1 patří k relativně nové zástavbě Dobřichovic (kolaudovány
ca 2002-2003) a jsou tedy velmi hluboce pod limitem technické i morální životnosti.
– Pokud má navržené řešení OU dle vysvětlení zpracovatele snižovat negativní účinky na dopravu v obytné zóně, pak není vůbec zřejmé jakým způsobem, a to vzhledem k tomu, že:
– Přirozeným „nárazníkem“ dopravy bude křížení Pražské ulice s plánovanou východní komunikací k nádraží spolu s využitím k němu přilehlých pozemků, vše
nacházející se několik set metrů východně;
– V těsném sousedství Pozemků je VO2 (ta část, kde se nachází Dřevo Říha), kde
je regulativem poměrně důsledně eliminována obytná funkce a v návrhu ÚP dochází k takové (nedostatečné) regulaci, která může dodatečnou dopravu naopak
navyšovat (viz níže zdůvodnění k námitce 3, třetí odrážka).
– Dále upozorňujeme, že stavby na Pozemcích 1 a Pozemcích 3 byly postaveny
a jsou užívány na základě legálně vydaných a platných územního rozhodnutí, stavebních a kolaudačních rozhodnutí s účelem rezidenčního bydlení, což dle dostupné judikatury k územnímu plánování zakládá legitimní očekávání jejich vlastníků,
která se těší právní ochraně. Není proto přípustné a v souladu s právem takto zásadním způsobem změnit charakter území. V této souvislosti je na místě také upozornit, že stavby na Pozemcích 1 byly postaveny na základě jediného společného
územního rozhodnutí, které také současně upravovalo podmínky pro zastavění Pozemků 2 a které přímo ukládalo jednotné řešení zastavěnosti i parametrů staveb,
což bylo také v dalších veřejnoprávních povoleních a souhlasech dodrženo. Z tohoto pohledu lze legitimní očekávání vlastníků ohledně využití rozšířit i na okolní
Pozemky 1, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že parcely jsou velmi malé a zastavěnost sousedních Pozemků má proto daleko zásadnější význam než u pozemku
typické velikosti v Dobřichovicích. Pojetí regulativu OU představené v návrhu ÚP
pak jde nepřiměřeným způsobem nad rámec těchto legitimních očekávání.
– Ze shora uvedeného plyne, že návrh ÚP má v této části věcné, právní i formální
vady a nejeví se být v souladu se základními cíli ÚP a v některých ohledech ani
právní úpravou ČR. Žádáme proto o přehodnocení a o uvedení do souladu, a to alespoň námi uvedeným způsobem.
2. Námitka č. 2: Vydefinování podmínek regulativu pro území Z02 a odstranění ne- 2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné
souladu textové části návrhu ÚP a grafické části ÚP pro toto území, a to alespoň
tak, aby textová část odpovídala informaci v grafické části návrhu ÚP. Dále aby
plochy Z02 „Souběžná“ jsou stanoveny textovou
bylo určeno hlavní a přípustné využití území Z02 s tím, že bude doplněna jako nečástí návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizopřípustné využití území alespoň definice stávajícího ÚP pro regulativ BCX, tj.
vané zástavby, protože se dosud jedná o nezastazejména že „nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující pohodu prostření (vyžavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro novou
dující nadměrné nároky na zásobování, vyvolávající vyšší dopravní zatížení okolzástavbu uplatnit podmínky, které musí být re-
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ních obslužných komunikací, hluk, zápach, vibrace)“.
spektovány v procesu povolování výstavby, pokud
Odůvodnění k námitce č. 2:
bude iniciována, jinak platí stávající využití.
V části zastavitelné plochy Z02, vymezené ná– Území Z02 se nachází v blízkosti shora uvedených nemovitostí, které vlastníme,
vrhem ÚP Dobřichovic jako plocha bydlení – zatudíž nelze vyloučit vzájemné ovlivňování, naopak je toto ovlivňování velmi pravhradní čtvrť (B3), není bydlení v RD hlavním vyděpodobné.
užitím, protože je zařazeno do podmíněně pří– V grafické části ÚP je území Z02 tvořeno kombinací regulativu B3 a OU.
pustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3
– Regulativ OU je značně rozvolněn a představuje z hlediska zastavěnosti zásadní
shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v plorozdíl oproti B3 a zhoršení podmínek komfortu okolní rezidenční zástavby, nicméše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví
ně při celistvém řešení nezastavěného území může dávat smysl.
a domy s pečovatelskou službou, je prokázání
– U regulativu B3 je v textové části ÚP uvedeno, že hlavní využití ani přípustné vyusplnění požadavků hygienických hlukových limitů
žití se nevztahuje na území Z02 a Z03, přičemž hlavní využití ani přípustné využití
ze silnice II/115 s možností realizace protihlukonení pro tyto plochy nikde definováno. Uvedená skutečnost vnáší značnou nejedvých opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ ornoznačnost a otvírá prostor různým výkladům a vystavuje návrh ÚP značnému rigán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienicziku zneužitelnosti. Předpokládáme, že nebylo záměrem, aby se na Z02 dalo postaká stanice Středočeského kraje, ve stanovisku
vit skutečně cokoli, ale neurčení hlavního způsobu ani přípustného využití tohoto
čj. KHSSC 22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.
rozvojového území k tomuto závěru logicky vede a je v rozporu se záměrem a cíli
ÚP Dobřichovic, je také v rozporu s příslušným zákonem a základními principy
územního plánování.
– Požadujeme, aby byly možnosti hlavního a přípustného využití plochy Z02 jednoznačně určeny. Ze zdůvodnění ÚP a provedených výpočtů technické infrastruktury
vztahující se k normovaným spotřebám RD apod. lze nepřímo dovozovat, že možnost užití Z02 míří na regulativ B3. Faktem však zůstává, že návrh ÚP vylučuje
v textové části aplikaci regulativu B3 na Z02.
– Obecně lze konstatovat, že vedle toho, že nový ÚP připouští vyšší objemovou míru
staveb oproti starému plánu v dílčích regulativech, je současně benevolentnější
a víceméně neřeší míru ovlivnění okolních pozemků. Vzhledem k tomu, že Z02
těsně přiléhá ke stávající rezidenční zástavbě a vzhledem k nejasnostem ohledně
plánovaného využití, považujeme za žádoucí chránit komfort obyvatel rezidenční
oblasti minimálně stejně, jak to činil stávající ÚP co do zatížení dopravní i technické infrastruktury, hluku a jiných emisí apod.
3. Námitce se nevyhovuje.
3. Námitka č. 3: Vydefinování podmínek regulativu pro území VO2 v rozsahu aleOdůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené
spoň takovém, který je navrhován pro území VO1 s vyloučením staveb a způsobů
využití, které narušují pohodu prostředí obdobně, jak je uvedeno v námitce 2 shora.
výrobní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem
Odůvodnění k námitce č. 3:
ÚP Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním
– Území VO2 (část tzv. Dřevo Říha) sousedí přes ulici Pražskou se shora uvedenými
využitím území plochy výroby a služeb (VS), stanemovitostmi, které vlastníme.
novené platným ÚPnSÚ Dobřichovice a podmín– Zejména tato zmíněná část území VO2 je popř. se plánuje být obklopena územím
ky pro využití pozemků stanovených platným RP
rezidenční výstavby regulativu B3. Z hlediska ochrany rezidenčního bydlení je až
Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaným dne 21. 9.
neuvěřitelné, že podmínky regulativu VO2 jsou významně benevolentnější než
2010. Nedostatečné vydefinování podmínek reguu obdobné plochy VO1 nacházející se u řeky, která není rezidenčním bydlením oblativu plochy VO2 není podatelem námitky kon-
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klopena a je více oddělena. Oproti VO1 zejména není pro VO2 stanovena žádná
míra zastavěnosti, není stanovena minimální velikost pozemku, v hlavním využití
jsou povoleny specifické činnosti (jako skladování) bez jakýchkoli limitů. U území
VO2 není v ÚP proveden ani náznak regulace týkající se rizika negativního působení povoleného způsobu využití na rezidenční bydlení a jeho eliminace. Oboje se
vymyká cílům ÚP v něm uvedených.
– Příklad povoleného využití skladovacích kapacit je ukázkou nevhodného ustrnutí
aplikovaného přístupu k regulaci území. Za posledních 20 let došlo u skladování
k značnému progresu, kdy kapacity budované v okolí Prahy v posledních letech
bez výjimky disponují robotickou ukládací technologií palet, kdy byly prakticky
eliminovány regálové uličky a v důsledku toho došlo ke značnému zvýšení efektivnosti tím, že na stejném prostoru je skladováno téměř 2× více zboží, které v důsledku znamená 2× vyšší dopravní zatížení pro lokalitu. Rovněž došlo ke značnému poklesu potřebných pracovníků, kdy směna je pokrývána 1-2 lidmi a tedy tvrzení o vytváření pracovních příležitostí v místě se stává pustou iluzí. Přínos pro lokalitu je jednoznačně negativní.
– Pokud nelze stávající nevhodné využití (např. skladování) eliminovat vzhledem
k existujícímu stavu, veřejnoprávním povolením či soukromoprávním smlouvám,
navrhujeme, aby bylo limitováno na stávajícím stavu a nikoli rozšiřováno.
– Definované podmínky využití území výrobních smíšených ploch jsou velmi stručné,
obecné a gumové. Navrhujeme, aby byly přehodnoceny nebo alespoň limitovány
co do negativního působení na rezidenční bydlení.

125

Ing. Luboš Matoušek,
Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2

ze dne 4. 9. 2020;
zapsáno dne 7. 9. 2020
pod čj. 1414/2020/ST

Námitky vlastníka pozemků a staveb proti Návrhu ÚP Dobřichovic
Tímto jako vlastník nemovitostí v obci a k. ú. Dobřichovice, zapsaných na LV 1453,
a sice: pozemku č. parc. 2811/11 o výměře 317 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova čp. 837 – RD, a dále pozemku č. parc. 2811/7 o výměře
1773 m2, ostatní plocha – zeleň,
tímto podává tyto námitky proti Návrhu ÚP Dobřichovic při veřejném projednání,
které se týkají dotčeného území, které je vymezeno oběma výše uvedenými pozemky, resp. jimi a jejich nejbližším okolím, jak je popsáno v odůvodnění pro případ níže
uvedené námitky 1), a celé části území Brunšova, které se nalézá západně od ulice
Strmá, pro případ níže uvedené námitky 2).
1) Namítám svůj zásadní nesouhlas se zařazením vymezeného území do funkční plochy B2 plochy bydlení – domy ve svahu, resp. se s ní souvisejícím omezením daným
parametrem omezujícím minimální velikost pozemku 1300 m2. Přestože ve vymezeném území vlastním pozemky o celkové výměře 2090 m2, na kterých jsem chtěl postupně postavit dva RD, schválení ÚP s omezující podmínkou v této lokalitě, kterou
představuje parametr minimální velikosti pozemku pro výstavbu 1300 m2, tento můj
záměr znemožní.
Odůvodnění:

kretizováno. Jedná se o stávající plochy VO2,
vymezené návrhem ÚP Dobřichovic v zastavěném
území, vyjma návrhové plochy VO2 v zastavitelné
ploše Z02, jejichž vlivy na okolní stavby pro bydlení musí být posouzeny v rámci jejich povolování. Regulativy plochy smíšené výrobní – výroba
a obchod u řeky (VO1), odpovídají regulativům
platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

1) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2811/7 a 2811/11,
k. ú. Dobřichovice, o souhrnné výměře 2090 m2, ve
vlastnictví podatele námitky s RD čp. 837, tvoří dle
návrhu ÚP Dobřichovic zastavěný stavební pozemek ve stabilizované ploše bydlení – domy ve svahu
(B2-stav), na křižovatce bezejmenné místní komunikace a ulice Na Vyhlídce, kde regulativy plochy B2
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1) Pozemky ve vymezeném území jsem do vlastnictví nabyl v r. 2000, v té době byla
jejich parcelace dle příloh vedena v katastru nemovitostí jako:
pozemek č. parc. 2815 o výměře 37 m2, zastavěná plocha ost. stav, objekt, pozemek
č. parc. 2811/6 o výměře 1017 m2, ostatní plocha zeleň v zástavbě, a pozemek č. parc.
2811/7 o výměře 1035 m2, ostatní plocha zeleň v zástavbě, víz přílohy výpis z LV
1453 a snímek katastrální mapy z 5. 4. 2000. Vnější hranice těchto pozemků byla
shodná s nynější hranicí pozemků ve vymezeném území, rozdíl celkové plochy o 1 m2
vznikl teprve následně po stavbě a kolaudaci prvního RD, když došlo ke změně parcelace tak, jak je platná nyní. Parcelace v době nabytí umožňovala výstavbu dvou RD
a v tom smyslu vyhovovala platnému ÚP, a můj zájem na výstavbě druhého RD, nyní na části parcely č. 2811/7, stále trvá.
Upozorňuji, že zpracovatel ÚP námitkou vymezené území a také jeho okolí zařadil
do funkční plochy B2 – bydlení ve svahu, s jeho omezujícími regulativy, aniž by šetřil skutečné podmínky v místě, tyto při zpracování respektoval a tomu uzpůsobil zařazení vymezeného území a případně též s ním souvisejícího okolí do jemu odpovídající funkční plochy, s místním existujícím a tedy již daným podmínkám vyhovujícími regulativy.
Především s vymezeným územím na západní straně bezprostředně související a hraničící zástavba RD na pozemku č. parc. 2811/8 spolu s pozemkem č. parc. 2811/5,
(celková výměra 903 m), a pokračující RD na pozemku č. parc. 2811/10 spolu s pozemkem č. parc. 2811/3, (celková výměra 792 m2) a na pozemku č. parc. 2811/9 spolu
s pozemkem č. parc. 2811/2 a pozemkem č. parc. 2211/12, (celková výměra 830 m2),
významným způsobem nesplňují navržený regulativ minimální zastavěné plochy –
viz příloha katastrální mapa z 28. 8. 2020. Již existující, stabilizovaná a pravděpodobně v dlouhém časovém horizontu neměnná zástavba v nejbližším okolí vymezeného území tedy v omezujícím parametru nevyhovuje návrhu ÚP. ÚP by přitom měl
respektovat charakter jednotlivých území, který je daný především existující zástavbou. U uvedených sousedících pozemků nelze očekávat odstranění staveb na nich
stojících a jejich následné scelování, kdy jedině by také tato část navržené funkční
plochy B2 území mohla vyhovět návrhové hodnotě parametru regulativu minimální
zastavěné plochy.
Obdobné poměry panují v bezprostředním sousedství (přes komunikaci) na východní
a jižní straně vymezeného území: Zástavba RD na pozemku č. parc. 2737 spolu s pozemkem č. parc. 2736, (celková výměra 885 m2) a zástavba RD na pozemku č. parc.
2663/3 spolu s pozemkem č. parc. 2663/2, (celková výměra 1150 m2). Také zástavba
řadovými domy podél jižní hranice ulice Na Vyhlídce od její křižovatky s Novou
cestou a zástavba tzv. finskými dvojdomy podél východní hranice ulice K lomu od
její křižovatky s ulicí U rokle, které jsou také v nejbližším okolí vymezeného území,
nejen nevyhoví parametru minimální zastavěné plochy pro funkční plochu B2, ale do
této plochy nepatří vlastně žádnou svojí charakteristikou.

textové části návrhu ÚP Dobřichovice stanovují minimální velikosti pozemku 1300 m2, tzn., že pozemek
o výměře 2090 m2 nelze rozdělit na dva stavební
pozemky se stavbami RD, kde by vedle stávajícího
RD mohl být postaven další RD. U prostorového
regulativu „Minimální velikost pozemku“ podmínek
prostorového uspořádání plochy bydlení – domy ve
svahu (B2) kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic, je stanoveno,
že nově vzniklé stavební pozemky musí, po rozdělení
většího stavebního pozemku, každý splňovat předepsanou minimální velikost, tj. 1300 m2 v případě
plochy B2. Tyto prostorové regulativy nelze narušit,
protože jsou zásadní pro urbanistickou koncepci
prakticky celého Brunšova a nepřijatelně by se zvýšila intenzita zástavby.
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V dalším poukazuji na skutečnost, že morfologie svahu Brunšova v lokalitě vymezeného území severně od ulice Na Vyhlídce oproti jeho větší části, který je jižně od této
komunikace, se významně mění. Sama ulice Na Vyhlídce tvoří přirozenou zlomovou
linii, severně od ní je svah prudký, jižně pozvolný až rovinatý.
Charakter zeleně zahradní úpravy typu anglického parku, původních vzrostlých
stromů a dosadby několika desítek především jehličnatých a stálezelených stromů na
pozemcích ve vymezeném území koresponduje, podobně jako u západně sousedícího
pozemku č. parc. 2811/5, s lesním pozemkem č. parc. 2811/1 (dle katastru nemovitostí) na jejich severní hranici, a k němu bezprostředně navazujícím lesním pozemkům č. parc. 2811/4, 2812/1 a 2812/2, s nimiž dříve tvořilo funkční a majetkový celek, a jejichž část náležející k domu na pozemku č. parc. 2814 je také upravena do
zahrady typu anglického parku. Obdobně je tomu u rodinných domů východně od
vymezeného území, které hraničí s lesními pozemky č. parc. 2734/1, 2734/3, 2734/4
a 2734/5.
Žádám, aby byl návrh ÚP upraven v tom smyslu, že pozemky ve vymezeném území
v mém vlastnictví budou zařazeny do funkční plochy s takovými regulativy, které
vyhoví mému zájmu o výstavbu druhého RD, nyní na části parcely č. 2811/7, a to
v parametrech, které budou odpovídat a respektovat velikost a charakter existujících
okolních pozemků a zástavbu na nich stojící.
Závěrem odůvodnění k podané námitce 1), jak je uvedena výše, poznámkou doplňuji,
že při náhledu na další kategorie funkčních ploch uvedené v Návrhu ÚP lze konstatovat, že se dotčené území charakterem reliéfu terénu, existující okolní zástavby a zeleně se výrazně více blíží regulativům navrhované funkční plochy B7 plochy bydlení
– domy v lese, než funkční plochy B2 plochy bydlení – domy ve svahu, do které jej
Návrh ÚP zcela nelogicky a násilně vřazuje.
Námitka:
2) Dále pak namítám nesouhlas s přípustným využitím pro školství, kulturní zařízení,
domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví a administrativu v navrhované funkční
ploše B2 plochy bydlení – domy ve svahu, případně podmínečně přípustného využití
pro administrativu, školství, kulturní zařízení a zdravotnictví, v navrhované funkční
ploše B7 plochy bydlení – domy v lese, protože jejich povolení a následná realizace
přinese ztrátu klidu, který je pro dané dotčené území cenným faktorem, a tím přispěje
k degradaci lokality známé a oceňované především pro klidné rezidenční bydlení.
Odůvodnění:
2) Návrh ÚP v jeho části týkající se svahu Brunšova v jeho západní části, zde mám
konkrétně na mysli území západně od ulice Strmé, lze jistě kategorizovat nejrůznějším způsobem. Nezpochybnitelně je ale společným charakterem tohoto území, jež je
užíváno vesměs k bydlení v solitérních objektech typu chat, RD a vil náležejících individuálním vlastníkům, na prvním místě klid, dále pak vyšší než obvyklé zastoupení
vzrostlé zeleně a parkových úprav zahrad, někde s reziduálními zbytky lesních poros-

2) Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2811/7 a 2811/11,
k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
jsou začleněny dle návrhu ÚP Dobřichovic do plochy bydlení – domy ve svahu (B2), z jejíž regulativů,
uvedených v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou
vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“ a tyto
budou zařazeny do podmíněně přípustného využití
se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz
Pokyny (bod VP*7). Jiným způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné využití plochy bydlení –
domy ve svahu (B2) měněno. V návaznosti regulati-
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tů (které už neplní funkci lesa, významně však stále přispívají k tlumení hluku a tím
se podílí na spoluvytvoření zmíněné dominantní klidové charakteristiky) a s lesy na
jižní a západní hranici dotčeného území.
S výjimkou polyfunkčního domu na konci ulice Na Vyhlídce, tzv. Centra komplexní
péče, je dotčené území prosto služeb a vybavenosti popisovaných v návrhu jako školství, kulturní zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví a administrativa,
příp. obdobně administrativa, školství, kulturní zařízení a zdravotnictví. Jejich realizace v dotčeném území do této lokality nutně musí přinést mnoho aktivních činností
s nimi spojených, dojíždějící obslužný personál a klientelu. To vše by bylo nutně
spojeno se zvýšenou zátěží hlukem, dopravou, počtem pasantů aj.
Samostatný problém představuje související navýšení nároků na dopravní obslužnost
území, která je už nyní na mezi únosnosti. Pro celé západní území Brunšova, tedy
ulice Na Vyhlídce, Nová cesta, K lomu a Lesní, je jako přístupová komunikace užívána ulice U rokle. Tato ulice byla před několika lety na své severní straně opatřena
zcela nešikovně obrubníky. Po jejich osazení se zmenšil prostor komunikace, na kterém je nyní zejm. v zatáčkách míjení osobních automobilů značně ztížené, v některých místech nemožné. Od instalace obrubníků zde významně vzrost počet dopravních nehod spočívajících ve střetu míjejících se vozidel. Kritičnost situace je nejlépe
patrná v ranních hodinách, kdy v této ulici proti sobě míří vozidla rezidentů, odjíždějících do zaměstnání, s klienty Centra komplexní péče, mířícím do objektu na samém
konci ulice Na Vyhlídce, na začátek nejrůznějších skupinových terapií.
Za uvedené situace další zařízení administrativní, školské, kulturní, zdravotnické či
pečovatelské, by nadlimitním způsobem zatížilo dotčené území, a ve svém důsledku
by způsobilo jeho znehodnocení jako klidové rezidenční oblasti.
Přílohy: 3× A4 dle textu
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Ing. arch. Jitka Mejsnarová,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice;
Ing. arch. Martin Tunka, CSc.,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

o námitkách a odůvodnění
vů návrhu ÚP Dobřichovic na podmínky funkčního
a prostorového využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice by došlo k narušení stávající regulace území
a k nepřiměřenému zásahu do legitimního očekávání vlastníků pozemků dotčených zásadní změnou regulativů. Úkolem ÚP není ochraňovat zájmy jedněch
vlastníků vůči druhým vlastníkům, k tomu slouží
územní řízení o konkrétním záměru na změnu
v území.

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníků pozemku a staveb proti návrhu ÚP DOBŘICHOVIC
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2397, 2397 – dále též „dotčené pozemky“; LV 648,
pod čj. 1604/2020/ST
k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou:
i. plocha vymezená v návrhu ÚP jako plocha bydlení B1 PLOCHY BYDLENÍ –
VILY NA VELKÝCH POZEMCÍCH, ohraničená ul. Tyršova, Na Plzeňce, hranice správního území města s obcí Všenory od křížení s ul. Na Plzeňce až k hranici
zastavěného území severně od ul. Krajníkova, po ní až ke křížení s ul. Generála
Pellé, k jejímu křížení s ul. Svážná, odsud ul. Krajníkova až po její křížení s ul.
Tyršova;
ii. správní území města Dobřichovice, řešené v návrhu ÚP
TEXT NÁMITKY:
Jako vlastníci shora uvedených pozemků a na nich umístěné stavby RD (dále též „dotčené pozemky“) podáváme námitku proti návrhu ÚP Dobřichovic. Dotčené pozemky jsou v návrhu ÚP zahrnuty do plochy B1 – VILY NA VELKÝCH POZEMCÍCH,
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ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

vyznačené ve výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“.
NAMÍTÁME a nesouhlasíme s následujícím
(1) Návrhem ÚP jsou naše pozemky dotčeny způsobem, který nemá oporu ve veřej- (1) Námitce se nevyhovuje.
ných zájmech chráněných právními předpisy a stavebním zákonem ani nemá
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2397, 2398, k. ú.
oporu v ochraně a rozvoji hodnot území města,
Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitky (dále
také jen „dotčené pozemky“), nejsou dotčeny návrhem ÚP Dobřichovic nad míru přiměřenou k zajištění obecně prospěšného souladu veřejných
a soukromých zájmů na rozvoji území.
(2) návrh ÚP zakládá možnost znehodnocení kvalitního obytného prostředí Dobři- (2) Námitce se nevyhovuje.
chovic, spojenou s negativními dopady na naše pozemky a možnosti jejich uží- Odůvodnění: V námitce není specifikováno, o jaké
vání.
negativní dopady na pozemky podatelů námitky se
jedná. Dotčené pozemky s RD čp. 113 leží v zastavěném území na rozhraní ulic Krajníkova a K Dubu, kde se neplánuje návrhem ÚP Dobřichovic žádná nová zástavba, a to ani v okolí, která by narušila
kvalitu poměrů v obytném území.
(3) Návrh ÚP je v rozporu s požadavky stavebního zákona a právních předpisů vy- (3) Námitce se nevyhovuje.
daných k jeho provedení.
Odůvodnění: Pořizovatel na základě vyhodnocení
výsledků veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic nezjistil žádný rozpor s požadavky stavebního
zákona a ostatních právních předpisů. Soulad návrhu ÚP Dobřichovic s požadavky stavebního tohoto
zákona a jeho prováděcích právních předpisů bude
předmětem posouzení provedeného pořizovatelem
podle § 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona.
(4) Návrh ÚP vymezuje plochy a označuje je v rozporu s požadavky právních před- (4) Námitce se nevyhovuje.
pisů:
Odůvodnění: Pořizovatel ve spolupráci s určeným
Návrh ÚP označuje plochy B1 až B8 za plochy bydlení, v Odůvodnění návrhu
zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného proÚP, část C. Soulad návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho provádějednání návrhu ÚP Dobřichovic a neshledal podacích právních předpisů, str. 68 je výslovně uvedeno (kopie textu): (Pozn. pořizo- teli namítané dotčení pozemků ležících v plochách
vatele: kopie textu nebyla do textu vyhodnocení převzata – viz podání)
pro bydlení B1 až B8, vymezených ve výkresu č. N.2
V textu regulativů uvedených ploch je stanoveno přípustné využití, např. pro
„HLAVNÍ VÝ-KRES“ grafické části návrhu ÚP
plochu B3 a B4 „Školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelDobřichovic a se stanovením podmínek využití
skou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště
v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
Veřejné stravování.“. V textu výroku návrhu ÚP bod D.3 Občanské vybavení
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ jeho textostr. 15 je stanoveno „rozprostření občanského vybavení“ (kopie text): (Pozn. po- vé části, nad míru příslušející ÚP jako nástroji
řizovatele: kopie textu nebyla do textu vyhodnocení převzata – viz podání)
územního plánování dle § 43 stavebního zákona.
Z porovnání regulativů návrhu ÚP s požadavky stavebního zákona1) a vyhl.
Námitka byla věcně shledána jako prezentace subč. 501/2006 Sb.,2) část druhá POŽADAVKY NA VYMEZOVÁNÍ PLOCH, § 4 jektivního názoru jejího podatele, který mu nelze
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úplné znění nebo významná část námitky
Plochy bydlení3) a § 8 Plochy smíšené obytné4) je zřejmé, že:
a) návrh ÚP vymezuje plochy smíšené obytné, přitom je ale v rozporu s tím označuje jako plochy bydlení;
b) návrh ÚP vymezuje dosavadní zastavěné plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení BCX dle ÚPnSÚ5) jako plochy ke změně stávající zástavby.
Umožňuje totiž v dosavadní zástavbě RD, která historicky vznikla za účelem
nerušeného bydlení v klidném prostředí, umísťovat stavby občanského vybavení, které nebudou sloužit pouze pro potřeby obyvatel obytné zástavby;
územním plánováním ani jiným správním rozhodnutím nelze omezit, aby
stavby občanského vybavení byly využívány širokou veřejností bez ohledu na
bydliště uživatelů. To logicky generuje dopravu uživatelů a zatížení dopravních cest, nároky na parkování vozidel na komunikacích, které to neumožňují.
c) návrh ÚP uvádí účastníky procesu jeho pořizování v omyl tím, že vymezované
plochy označuje v rozporu s jejich skutečným účelem.
Na nerespektování požadavků na vymezování ploch bylo upozorněno i ve Stanovisku krajského úřadu k návrhu ÚP pro společné jednání (024178/2018/KUSK ze
dne 14. 2. 2018). Tyto nedostatky návrhu ÚP měly být dle pokynů pořizovatele
(bod SJ-II*1 až SJ-II*8) napraveny, což se nestalo.
Toto zakládá důvod pro provedení státního dozoru v průběhu pořizování ÚP6).
V případě, že tyto nedostatky návrhu ÚP nebudou odstraněny, a veřejnosti nebude poskytnuta možnost vyjádřit se k upravenému návrhu ÚP v opakovaném
veřejném projednání, budou podatelé námitky nuceni dát podnět k provedení výše uvedeného státního dozoru.
1) Stavební zákon, ust. § 43 Obsah a účel ÚP
2) Viz vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, dále též „vyhl. OPVÚ“
3) Viz vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 4 Plochy bydlení
(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný
pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.
(2) Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky RD,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných
prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a 5. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy2)_obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

upřít, ale on není projektantem návrhu ÚP Dobřichovic. Pořizovatel není odborně nadán a nemá ani
důvod pochybovat o správ-nosti autorského přístupu
autorizované osoby, projektanta návrhu ÚP Dobřichovic, který odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP Dobřichovic, zejména za respektování požadavků z hlediska
ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci,
a že dostál povinnosti dbát právních předpisů a působit v součinnosti s pořizovatelem a dotčenými orgány, tzn. odpovídá i za cíle které má ÚP Dobřichovic naplnit, a to v souladu s právními předpisy a se
schváleným Zadáním a vyhodnocením výsledků projednání návrhu ÚP Dobřichovic ve fázi SJ, předané
mu pořizovatelem v Pokynech po SJ. Pořizovatelem
nebyl zjištěn žádný zjevný rozpor s požadavky stavebního zákona a ostatních právních předpisů, který by měl vyvolat opakované VP podle § 53 odst. 2
stavebního zákona, či provedení státního dozoru
podle § 170 stavebního zákona. K veřejnému projednání návrhu ÚP Dobřichovic nebyly dotčenými
orgány uplatněny žádná nesouhlasná stanoviska,
tzn., že nedošlo k porušení žádných zvláštních právních předpisů, a nadřízený orgán územního plánování, Krajský úřad Středočeského kraje, stanovisko
neuplatnil. Označení jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití, vymezených výkresem č. N.2
„HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu ÚP
Dobřichovic, žádné vlastníky pozemků v omyl neuvede, protože je stanoveno podle § 4 až 17 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a jsou
vymezeny v souladu s jejím ust. § 3 odst. 2 podle
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití
a jejich významu. Návrh ÚP Dobřichovic není změnou platného ÚPnSÚ Dobřichovice pořízeného
podle stavebního zákona z roku 1976, ale zcela novým ÚP podle stavebního zákona z roku 2006, který
přichází s urbanistickou koncepcí požadovanou Zadáním. Pokud jsou, v souvislosti s možností umísťo-
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4)

Viz vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 8 Plochy smíšené
obytné
(1) Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy
s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího
využití není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je
nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí
v této ploše, například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby.
(2) Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení,
případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb
a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
5) Viz účinný ÚPnSÚ Dobřichovice, ve znění jeho pozdějších změn
6) Viz stavební zákon (dále též „SZ“), ust. § 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
(5) Návrh ÚP vymezuje zastavěné území v rozporu s požadavky stavebního zákon,
ust. § 58. Návrh ÚP např.
i. nezahrnuje soustavně komunikace dle ust. § 58 odst. 2 písm. c) – např. část
ul. Tyršova, nebo zahrnuje cestu na Brunšově, která požadavkům ustanovení
nevyhovuje – např. část p. č. 2342;
ii. nezahrnuje soustavně stavby chat na zastavěných stavebních pozemcích dle
ust. § 58 odst. 2 písm. a), na Brunšově, některé ve vlastnictví města, přesto že
se jedná o zastavěné stavební pozemky, někdy i s velkou parcelou a příjezdovou komunikací;
iii. zahrnuje do zastavěného území pozemky, které nejsou součástí intravilánu,
např. část 1904/2 nebo 1894/3, 1895/1.

(6) Návrh ÚP obsahuje vymezení pojmů, které jsou definovány v právních předpisech, způsobem od právních předpisů odlišným. Uvádí matoucí a nedůvodnou
parafrázi pojmu SZ § 2 odst. 9 „stavba vedlejší“ a „stavba hlavní“. Tím návrh
ÚP bezdůvodně vytváří problémy jeho uplatňování ve správních řízeních (po-

vat v plochách bydlení stavby občanského vybavení
dle regulativů návrhu ÚP Dobřichovic, zmiňovány
podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání ploch bydlení BCX platného ÚPnSÚ Dobřichovice „sloužící potřebám obyvatel území“, je toto
území shodné s územím vymezeným návrhem ÚP
Dobřichovic pro plochy bydlení B1 až B8, C1 a C2,
OU a UK.

(5) Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
budou jako zastavěné území vymezeny pozemky parc.
č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci če. 429),
3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci če. 428),
3024/2 (stavba technického vybavení) a 3027/6
(stavba technického vybavení – starý vodojem),
k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*15). Pozemky parc. č. 1894/3, 1895/1, 1904/2, 1908, k. ú.
Dobřichovice, budou vyjmuty ze zastavěného území,
protože jejich vymezení návrhem ÚP Dobřichovic
není v souladu s § 58 stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*16). V ostatním je zastavěné území, vymezené ve výkresu č. N.1 „Výkres základního členění území“ grafické části návrhem ÚP Dobřichovic, v souladu s § 58 stavebního zákona.
(6) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V návrhu ÚP Dobřichovic, zejména v
jeho regulativech, jsou použity např. pojmy „zastavěnost“, „maximální velikost stavby“ a „maximální
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drobněji viz níže). Pojmy uvedené v právních předpisech nemůže opatření obecné povahy (ÚP) pozměňovat a umožňovat jejich odlišné uplatnění. Jedná se
např. o:
a) pojem „zastavěnost“ (bod 1 str. 18.);
b) soubor staveb (str. 19 výroku návrhu ÚP × SZ § 2 odst. 8)
c) stavba hlavní (str. 15 výroku návrhu ÚP × SZ § 2 odst. 9)
d) možnosti umísťování dalších staveb na pozemcích staveb pro bydlení, RD
a staveb pro rodinnou rekreaci (vyhl č. 501/2006 Sb., § 21 odst. 4)
e) stavební pozemek [SZ § 2 odst. 1 písm. b)] je zaměňován se zastavěným stavebním pozemkem [SZ § 2 odst. 1 písm. c)] – viz str. 19 výroku návrhu ÚP,
bod. 5 „minimální velikost pozemku“.
(7) Návrh ÚP používá pojmy, které nejsou definovány, např.:
a) zastavitelné území
b) nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby
c) obraz města
d) plocha určená k zástavbě
V důsledku toho návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního
úřadu podle ÚP bude nepředvídatelné a vytváří prostor pro dohady a rozepře co
to je např. obraz města a co jej může poškodit;

(8) Návrh ÚP obsahuje zmatečné pojmy, např. text k pojmu „Maximální velikost
stavby“. Není zřejmý vztah termínu „maximální zastavěná nadzemní plocha
stavby“ a „zastavěnost“.

(9) V ploše smíšené obytné, např. C1, C2, OU, tvořené zástavou stávajících RD,
nebo B6 – sídliště za parkem, má být umožněno umístit nerušící provozovny
služeb a řemeslné výroby. Tyto „nerušící provozovny služeb“ ani „nerušící pro-

zastavěná nadzemní plocha stavby“, které jsou vymezeny v textové části návrhu ÚP Dobřichovic, a to
buď v kapitole 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ nebo v
kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“. Pokud
jsou v návrhu ÚP Dobřichovic použity pojmy, které
nejsou jednoznačné nebo se jejich obsah neshoduje
se stejně označeným pojmem v právních předpisech,
přistupuje k nim správní orgán na základě svého
uvážení a v souvislostech konkrétního správního
případu.
(7) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pojem „zastavitelné území“ je definován v bodu 1.1.1 kapitoly 1.1 „VYMEZENÍ POJMŮ“ textové části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic. Definice ostatních pojmů není stanovena
a jejich vymezení, pokud se stanou problémem následných řízení, bude nán návrhem a jeho posouzením stavebním úřadem a úřadem územního plánování. Není vždy nutné definovat v ÚP všechny používané „pojmy“, mezi ně patří často diskutovaný
např. „nerušící služby a výroba“, kdy se dá stanovit
hranice mezi „rušením“ a „nerušením“ výhradně
na posouzení konkrétního záměru na změnu
v území.
(8) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V případě, že by při uplatňování ÚP
Dobřichovic došlo ve stavební praxi výkladové nouzi, požádá stavební úřad o součinnost projektanta
ÚP Dobřichovic, jak to v praxi bývá, a to zejména
u pojmů, které projektant sám definoval jako prostorové regulativy, jako jsou např. pojmy „zastavěnost“, „maximální velikost stavby“ a „maximální
zastavěná nadzemní plocha stavby“, které jsou použité zejména v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic.
(9) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pokud je v regulativech ploch smíšených obytných – staré centrum (C1), smíšených
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vozovny řemeslné výroby“ návrh ÚP nijak nedefinuje ani neexistuje jejich definice v právních předpisech, která by umožňovala dovolat se ochrany před jejich
negativním vlivem na obytnou zástavbu.
V důsledku toho návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního
úřadu podle územního plánu bude nepředvídatelné.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

obytných – nové centrum (C2), smíšených obytných
– obchodní ulice (OU) a ploch bydlení – solitérní
bytové domy (B6) textové části návrhu ÚP Dobřichovic použit pojem „nerušící“, který se v ÚPD používá velmi často, právě proto, že „nerušící“ míra
se prokazuje až v územním řízení podle toho, pro
jakou „nerušící službu“ či „nerušící řemeslnou výrobu“ se provozovna umisťuje a kdy je možné posoudit účinky a vlivy záměru na změnu v území, zda
nenarušuje provoz a užívání staveb a zařízení ve
svém okolí a nezhoršuje životní prostředí na okolních pozemcích a v okolních stavbách nad míru obvyklou a přípustnou v obytných územích.
(10) Návrh ÚP, opatření obecné povahy, nesplňuje požadavky na předvídatelný
(10) Námitce se nevyhovuje.
a transparentní výkon veřejné správy a ztěžuje ochranu vlastnických práv ve
Odůvodnění: Tvrzení podatelů námitky není pravdisprávních řízeních, zejména při rozhodování v území, pro které je ÚP závazný. vé, protože výkon veřejné správy je záležitostí orgánů, které jej vykonávají a ten musí být, nikoliv
podle stavebního zákona, ale podle správního řádu
a jiných právních norem, předvídatelný a transparentní při respektování vlastnických práv a ÚP
Dobřichovic, který bude vydán formou opatření
obecné povahy toto naplňuje. V případě, že by tomu
tak v praxi nebylo, bude ÚP Dobřichovic napraven
na základě zprávy o jeho uplatňování podle § 55
odst. 1 stavebního zákona.
(11) Návrh ÚP předložený k veřejnému projednání vykazuje nedostatky, které ztěžují (11) Námitce se nevyhovuje.
možnost účinně chránit práva vlastníků pozemků dotčených návrhem ÚP a možOdůvodnění: Tato námitka podatelů je zcela lichá a
nost veřejnosti podat k němu připomínky.
nepodložená. Návrh ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro
SJ byl po fázi „společného jednání“ upraven projektantem dle Pokynů po SJ a způsob jejich naplnění byl pořizovatelem ověřen v rozsahu kapitoly M
„VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY
K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PO
SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ PODLE § 51 ODST. 1
STAVEBNÍHO ZÁKON“ textové části odůvodnění
návrhu ÚP Dobřichovic před oznámením VP a nebyly jím shledány žádné nedostatky, které by ztížily
možnost kohokoli účinně chránit svá práva a podat
k němu námitky či připomínky.
(12) Regulativy plochy B1 nezohledňují a nechrání kvalitu obytného prostředí vilové (12) Námitce se nevyhovuje.
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zástavby a její hodnoty.

(13) Regulativ „rozprostření občanského vybavení“ je v rozporu s ochranou a rozvojem hodnot území DOBŘICHOVIC, kterou je bydlení v kvalitním obytném prostředí, nerušeném kolizními výdělečnými činnostmi a negenerujícím v obytné
zástavbě dopravu za občanským vybavením jak jeho uživatelů, tak provozovatelů. Účelem vzniku a existence stávající obytné zástavby Dobřichovic, tvořené
stavbami RD, bylo jejich vlastníkům poskytnout a zaručit klidné bydlení. Tento
účel je kolizní s požadavky na zisku z provozování staveb občanského vybavení.
Zájmy na klidném bydlení a zisku ze stavby občanského vybavení jsou často
v protikladu – např. snaha na co nejdelší provozní době a co největším počtu zákazníků (uživatelů).
ÚP navrhovaný experiment s transformací bydlení na smíšenou obytnou zástavbu, bez pravidel, která by garantovala nezhoršení prostředí pro ty, kteří nechtějí
podnikat se stavbami občanského vybavení, není v návrhu ÚP nijak rozumně
zdůvodněn, nemá oporu ve veřejných zájmech, v ochraně a rozvoji hodnot města
ani v cílech územního plánování.
To ohrožuje pokojný stav území a vyvolá značné riziko ohrožení kvality prostředí obytné zástavby, tvořené pouze bytovými nebo RD. Do klidného území
sloužícího bydlení přinese provoz staveb občanského vybavení vyšší nároky na
dopravní obsluhu a činnosti, které jsou odlišné od stávajícího charakteru a kolidující s požadavky na kvalitu obytného prostředí. Jedná se např. o zvýšení intenzity dopravy, způsobené příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování.
Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP umožňuje v plochách bydlení B1 až B5 nahradit kteroukoliv stávající stavbu RD stavbou občanského vybavení s jinými nároky a vlivy na okolí než stávající zástavba RD.

Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic velmi dobře
zohlednil kvalitu prvorepublikové vilové zástavby na
Brunšově, a to zcela v kontinuitě s ÚPnSÚ Dobřichovice. Regulativy plochy bydlení – vily na velkých
pozemcích (B1) s významným prostorovým regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2. Tento
regulativ vychází z plochy individuální bytové zástavby čistého bydle-ní se specifickým indexem 1
(BC1-stav) prostorové regulace ÚPnSÚ Dobřichovice, určující minimální velikost pozemku 1600 m2.
Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce oblasti
Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata.
(13) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
základě Zadání byl upraven podle Pokynů po SJ
a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.
Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se v
přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi. Každá plocha je v návrhu ÚP Dobřichovic
popsána tak, aby se stanovila míra omezení a nedocházelo k nadměrné zátěži vůči stavbám pro bydlení.
Rozprostření občanského vybavení v sídlech je zcela obvyklý jev, který vzniká sám od sebe podle potřeb území nebo jeho nabídky, a v případě, že jsou
podmínky pro jeho realizaci, a normálně o něm jako o „strašákovi“ nediskutuje. Posouzení a realiza-
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Nesouhlasím s tím, že návrh ÚP nechrání stávající kvalitu bydlení. Rušivý vliv
činností spojených se stavbami občanského vybavení na okolí návrh ÚP nereguluje a umožňuje vznik problémů a kolizí v území. Tyto problémy v původní zástavbě RD ilustrují příklad školy KAIROS, umístěné do zástavby RD do stavby
RD, provoz ZUŠ, autoservis, zdravotní zařízení, atd. Tato zařízení již nyní generují zvýšenou intenzitu provozu (což v ulicích bez chodníků je problém), na kterou nejsou komunikace dimenzované; provoz začíná velmi brzy ráno a je hlučný; chybí rozhledové parametry u křížení, a není řešené parkování ani plochy
K+R a často je nelze ani v úzkých ulicích dořešit. To nevyřeší ani doplňující regulativ o zajištění přístupu na pozemek v určité šířce, protože problematika úzkých vozovek a chybějících chodníků je v celé délce jednotlivých ulic.
Navrhovaný rozprostření občanského vybavení v ploše bydlení je v rozporu
s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OPVÚ“), ust. § 3 odst. 3, dle kterého
„Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické
podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.“.
(14) Návrh ÚP neřeší a nenavrhuje opatření pro řešení dopadu „rozprostření občanského vybavení“ na zvýšení dopravní zátěže stávající dopravní infrastruktury
a jednotlivých komunikací, která již nyní vykazuje nevyhovující situaci, viz
problémy v níže zakreslených bodech pro automobily, chodce a místní cyklisty).
(Pozn. pořizovatele: kopie schématu „Neřešené problémy v ÚP“ v textu námitky
nebyla do textu vyhodnocení převzata – viz podání).
Odůvodnění: Navržené rozprostření občanského vybavení narušuje pokojný stav
věci a stávající kvalitu prostředí, ve které jsou umístěny pozemky v našem vlastnictví. Bez zjevné opory ve veřejných zájmech se tak zakládá nebezpečí jeho
znehodnocení.

ce záměrů změn v území, které regulativy umožňují,
bude předmětem následných postupů podle stavebního zákona. Z přípustného využití regulativů plochy bydlení B1 až B6, kapitoly F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou
službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).

(14) Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic.
Námitka svým obsahem směřuje mimo podrobnost
návrhu ÚP Dobřichovic, který se zpracovává v měřítku 1 : 5000, tj. 1 mm změřený na mapě je 5 m ve
skutečnosti, a proto se nemůže v jednotlivých detailech zabývat dopravními závadami na pozemních
komunikacích ve městě či jejich technickým řešením, k tomu účelu slouží následná řízení a podrobnější dokumentace.
(15) Námitce se nevyhovuje.
(15) na str. 19 výroku návrhu ÚP je uveden text
„Prostorové regulativy mohou v odůvodněných případech přesáhnout stavby Odůvodnění: Regulativy návrhu ÚP Dobřichovic
občanského vybavení – konkrétně kostel, školní budova, divadlo a objekty
kalkulují s tím, že kostel, školní budova, divadlo
správy obce za předpokladu, že nepoškodí obraz města. U těchto staveb musí a objekty správy města, využitelné pro veřejnost,
být zřejmá využitelnost pro veřejnost. V případě demolice původní stavby
jsou z hlediska urbanistické koncepce města a četa její nahrazení novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat pů- nosti jejich výskytu, stavby jedinečné, neopakující
vodní objem stavby.“.
se, a proto je nezbytné podmínky prostorového
Toto ustanovení, v kombinaci s navrhovaným stanovením „rozprostření občan- uspořádání stanovit individuálně, tak, že v odůvod-
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úplné znění nebo významná část námitky
ského vybavení téměř v celém zastavitelném území města“ vytváří podmínky
pro poškození kvality stávajícího prostředí. Zásadně nelze souhlasit ani s tím, že
se odkazuje na nedefinovaný a neurčitý pojem „obraz města“, který není v návrhu ÚP definován ani není stanoveno, kdo a jakým způsobem by měl obraz města
určovat a posuzovat, zda a jak bude uvedenými stavbami (kostel, školní budova,
divadlo a objekty správy obce) poškozen. Tato úvaha nepřísluší stavebnímu úřadu a ani OÚP, který dle platné úpravy posuzuje soulad záměru s ÚP. V navrhovaném ÚP není otázka obrazu města nijak upravena, což vytváří podmínky pro
nepředvídatelné dohady a rozepře, co to je obraz města a co jej může poškodit.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

něných případech mohou přesáhnout stavby občanského vybavení prostorové regulativy příslušné plochy, za předpokladu, že nepoškodí obraz města. Tyto stavby lze považovat za architektonicky a urbanisticky významné, u kterých se postupuje podle kapitoly I „VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY A URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic a jejich projektant,
autorizovaný architekt, dokáže posoudit vliv stavby
na obraz města.
(16) Návrh ÚP umožňuje znehodnocení kvality obytného prostředí v ploše bydlení
(16) Námitce se nevyhovuje.
tím, že na rozdíl od požadavků kladených předpisy na pozemky staveb pro byd- Odůvodnění: Regulace využití pozemků zastavěnélení a na možnosti umísťovat na ně další stavby7), a požadavků na vzájemné od- ho území byla do návrhu ÚP Dobřichovic převzata
stupy staveb8), jsou ve srovnání s tím požadavky pro stavby občanského vybabez podstatnějších úprav z platného ÚPnSÚ Dobřivení výrazně jednodušší a méně náročné. V situaci, kdy investor stavby občan- chovice, v jejíž regulativech závazné části jsou
ského vybavení je veden zájmem maximalizovat zisk z investice do této stavby, stavby občanského vybavení uvedeny rovněž. V soudojde pro vlastníky okolních stávajících staveb pro bydlení k výraznému zhorladu se Zadáním a Pokyny po SJ nebude z plochy
šení možnosti chránit svá vlastnická práva ve správních řízeních. Pro toto zhor- pro bydlení vypuštěno využití pro občanské vybavešení způsobené návrhem ÚP, není zřejmý žádný veřejný zájem.
ní, jehož přítomnost odpovídá stávající i navrhova7) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
né urbanistické koncepci.
pozdějších předpisů (dále též „OPVÚ“) ust. § 21 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
8) OPVÚ ust. § 25 Vzájemné odstupy staveb
(17) Návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které sníží provoz na silnicích v obci,
(17) Námitce se nevyhovuje.
který je neúnosný pro
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě Zadání a Pokynů po SJ,
• obyvatele bydlící kolem těchto silnic,
• pro chodce a místní cyklisty, kteří musí tyto silnice využívat a jsou pro ně ne- z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení
bezpečné
města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale
• pro místní automobilovou dopravu, která je zejména v ulicích Pražská, Palac- problémem celého Poberouní, který musí být řešen
v souladu se ZÚR Středočeského kraje, který dokého a Tyršova v současné době již kritická
pravní situaci řeší posílením dopravní funkce silni• další rozvoj některých oblastí, zejména možným zahušťováním zástavby
ce II/116 mezi Řevnicemi a Pražským okruhem.
Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve výkresu č. N.3
„Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, podle níž jsou
v zastavěném území města vymezeny především dopravně zklidněné pozemní komunikace a nemotoris-
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o námitkách a odůvodnění

tické pozemní komunikace, které mají sloužit cyklistické dopravě. V územní rezervě R1 je pak ponechána kapacitní pozemní komunikace, odvádějící
tranzitní dopravu mimo zastavěné území města.
(18) Návrh ÚP vymezuje plochu LBC 101 na ploše veřejné zeleně intenzívně využí- (18) Námitce se nevyhovuje.
vané jako plocha pro sport a veřejné akce (v ploše biocenter jsou zakázané ruši- Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
vé činnosti). Toto vymezení LBC je v rozporu s metodikou MŽP 2017 (zahrnuje ÚSES v podrob-nosti měřítka výkresů grafické části
v rozporu s ní i vodní hladinu).
návrhu ÚP Dobřichovic, tj. zejména výkresu č. N.2
„HLAVNÍ VÝKRES“. Vymezení místního (lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD charakteru ÚP
a metodika MŽP 2017 není právní předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování ÚSES, a pokud
je v něm uváděna minimální výměra lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak
tomu je v případě LBC 101, vymezeného návrhem
ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je ochránit cennou louku při levém břehu Berounky před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic nijak nebrání
rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch ÚSES, jsou
stanoveny podmínky, které neodporují současnému
využívání ploch LBC 101. Na základě Pokynů po SJ
bylo vymezení LBC 101 upraveno dle platného
ÚPnSÚ Dobřichovice.
(19) Navrhovaná revitalizace Karlického potoka neumožňuje obnovu meandrů a re- (19) Námitce se nevyhovuje.
tenční opatření deklarovanou v textu ÚP, protože plocha vymezená pro revitali- Odůvodnění: Návrhem ÚP Dobřichovic je stanovezaci Karlického potoka zahrnuje pouze úzký pás současné plochy potoka s břehy. na liniová revitalizace Karlického potoka, v úseku
Karlík – Dobřichovice, s obnovením jeho břehových
porostů a úpravou koryto tak, aby došlo ke zpomalení odtoku vody z území. Pro revitalizaci Karlického potoka je plošně postačující rozsahu funkčních
lokálních biokoridorů LBK 91 a LBK 92 s využitím
plochy lokálního biocentra LBC 99, jak je zřejmé
z výkresu č. N.2 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části
návrhu ÚP Dobřichovic.
(20) Navržený interakční prvek není zařazen svoji minimální plochou do VPO a zá- (20) Námitce se nevyhovuje.
borů ZPF. V této podobě se jedná pouze o proklamaci, kterou nebude možné bez Odůvodnění: Navržené interakční prvky mají dle
opory v ÚP realizovat.
textové části návrhu ÚP Dobřichovic šíři 2 m, tento
jev nelze v podrobnosti výkresů č. N.2 „HLAVNÍ
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VÝKRES“ grafické části vymezit, a proto je označen pouze grafickým symbolem dle legendy výkresu.
Z tohoto důvodu není navrhovaný interakční prvek
vymezen jako veřejně prospěšné opatření.
(21) Návrh ÚP obsahuje nefunkční a neúčinné řešení povrchového dešťového od(21) Námitce se nevyhovuje.
vodnění v Brunšově. Je deklarováno pouze v odůvodnění, nikoliv v grafické čás- Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
ti a logicky i v návrhu VPS, protože odvodnění v ulicích Brunšova existuje jen
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
v částech ulic, nikoliv v celém systému (a zejména v systému spodních ulic).
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „Výkres koncepce technické
infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení dešťové kanalizace
odpovídá svou podrobností a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění
dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění dešťových vod, např.
z lokality Brunšov, musí být zpracována, tomuto požadavku odpovídající dokumentace a její výstupy,
z hlediska koncepce veřejné infrastruktury, teprve
zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to
jeho podrobnost umožní.
(22) Návrh ÚP obsahuje neodůvodněné vymezení rozvodny v těsném sousedství zá- (22) Námitce se nevyhovuje.
stavby obce. V ZUR SKÚ je navržena pouze symbolem (bodově) s tím, že bude Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07, vymepoloha prověřena a upřesněna v ÚP. Není důvod rozvodnu nechávat v poloze
zené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha technicu zástavby se všemi negativními jevy z toho vyplývajícími.
ké infrastruktury (TI-návrh) pro VPS – Rozvodna
VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté z nadřazené
ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, byl na základě
Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimalizován tak, aby
plocha Z07 od-povídala ZÚR a potřebám oprávněného investora, spol. ČEZ Distribuce, a.s. V ostatním musí být zastavitelná plocha Z07 zachována,
protože bez jejího vymezení by nemohl být prokázán
soulad s nadřazenou ÚPD podle § 53 odst. 4 stavebního zákona. Nutno připomenout § 52 odst. 4
stavebního zákona, podle kterého se nepřihlíží
k námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání ZÚR Středočeského kraje, a to rozvodna
VVN 110 kV bezpochyby je.

154 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
POŽADUJEME,
aby v území dotčeném námitkou
– nebylo pro plochu B1 stanoveno přípustné využití, které umožňuje
o nahradit RD stavbami občanského vybavení
o změnit účel užívání stavby RD na stavbu občanského vybavení nebo stavbu jiného účelu, než je uvedeno v hlavním využití plochy B1;
o umísťovat v ploše bydlení stavby občanského vybavení

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

– Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Z regulativů plochy bydlení – vily
na velkých pozemcích (B1), vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic nebudou vypuštěny stavby občanského vybavení, protože by to vedlo k neproporcionalitě urbanistické koncepce, nemající analogii ani v regulativech platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
– byla upravena definice „maximální výška stavby“, uvedená na str. 19 v bodě 5 vý- – Námitce se vyhovuje.
roku návrhu ÚP, takovým způsobem, který umožní jednoznačný a srozumitelný
Odůvodnění: Ve vymezení pojmu prostorového revýklad. Měření od uváděné horní hrany základové desky je zmatečné, ne každá
gulativu „Maximální výška stavby“, zejména
stavba je založena na základové desce, stavby s podzemním podlažím mají základy
v bodu 1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“
pod úrovní terénu
a bodu 4 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic, bude stanoveno, že výška stavby se měří od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu – viz Pokyny (bod
VP*10).
– byla stanovena maximální výška stavby s ohledem na charakter historické vilové
– Námitce se nevyhovuje.
zástavby;
Odůvodnění: V regulativech plochy bydlení – vily
aby pro celé správní území města
na velkých pozemcích (B1) návrhu ÚP Dobřichovic není stanovena maximální výška stavby, ale
k regulaci výšky zástavby byla jako podmínka
prostorového uspořádání zvolena „regulovaná
výška stavby“, nelze to proto chápat, jako podatel
námitky, že výška staveb není ničím omezena,
omezena je. V případě, že se regulace výšky staveb ukáže v praxi jako problematická, bude nejspíše revidováno, na základě zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního
zákona.
– byl zrušen regulativ uvedený v bodě D.3 Občanské vybavení, stanovující rozpro– Námitce se nevyhovuje.
stření občanského vybavení
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný
na základě Zadání byl upraven podle Pokynů po
SJ a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou plochu občanského vybavení (OV). Do této
plochy jsou zatříděny stávající pozemky veřejné
občanské infrastruktury. Regulativy plochy OV
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jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje
specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská
vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě,
a proto je navrženo rozprostření občanského vybavení téměř v celém území města. Plochy s rozdílným způsobem využití mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost občanské vybavenosti od
centra k okrajům města.
– byly odstraněny shora uvedené rozpory návrhu ÚP s požadavky právních předpisů, – Námitce se částečně vyhovuje.
a aby byla návrhem ÚP zajištěna předvídatelná veřejná správa při rozhodování
Odůvodnění: Nedostatky návrhu ÚP Dobřichovic
v území podle pořizovaného ÚP,
budou uvedeny do souladu s rozhodnutím o námitkách, uvedených pod poř. č. 5 tohoto podání.
– byl v opakovaném veřejném projednání předložen veřejnosti i vlastníkům dotče– Námitce se nevyhovuje.
ných nemovitostí návrh, který je nebude uvádět v omyl.
Odůvodnění: Pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotil výsledky VP a na základě
ODŮVODNĚNÍ NÁMITKY
nich nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP DobKromě zdůvodnění, které je výše uvedeno u jednotlivých bodů námitek, doplňuji nářichovic, která by vyvolala opakované VP podle
sledující: ??? (dále nic neuvedeno)
§ 53 odst. 2 stavebního zákona.
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Ing. Kamila Volfová Merzová,
Rákosníkova 1077,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2112/3; LV 1686, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1478/2020/ST
Území dotčené námitkou: B8 – PLOCHY BYDLENÍ – BYDLENÍ A CHATY
V LUHU
Text námitky:
Námitka proti regulativu na požadovanou minimální šíři komunikace, ze které má
být zajištěn přístup na pozemek v případě nové zástavby (při jednosměrném provozu
6,5 m a při obousměrném 8 m). Požadovaným regulativem v novém ÚP budu dotčena tím, že by bylo znemožněno realizovat případnou zástavbu na parc. č. 2112/3, jejíž jsem vlastníkem, a kterou nový ÚP v dané lokalitě umožňuje. Požadovaný regulativ je v dané nerealizovatelný a nepřiměřený. Nový ÚP požadovaným regulativem šíři přístupové komunikace, tak změní danou parcelu na nezastavitelnou, omezí vlastnické právo a celkovou využitelnost dané nemovitosti.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Nový ÚP umožňuje v lokalitě B8 – Plochy bydlení – bydlení a chaty v Luhu novou
zástavbu, pokud bude zajištěn přístup na pozemek po komunikaci, která je součástí
veřejného prostranství o minimální šíři, která je při jednosměrném provozu 6,5 m
a při obousměrném 8 m.
Jsem vlastníkem parc. č. 2112/3 v dané lokalitě a proto nesouhlasím s takto navrženým regulativem, neboť tento šířkový parametr nelze v dané lokalitě a na dané ko-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2112/3, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, má výměru
801 m2, na kterém je umístěna stavba bez identifikace, byl již v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016
pro SJ vymezen jako zastavěné území stabilizované
plochy bydlení – domy a chaty V Luhu (B8-stav)
s regulativem minimální šíře komunikace 6,5 m při
jednosměrném provozu, tzn., že připomínka mohla
být uplatněna již ve fázi SJ, kdy byl návrh ÚP Dobřichovic pro SJ vystaven k připomínkám od 3. 5.
2016 do 16. 6. 2016, tak ale podatel námitky nepostupoval. Nelze proto očekávat, že by po VP mohla
být provedena změna urbanistické koncepce, která
by vyvolala opakované VP. V kupní smlouvě na pozemek veřejného prostranství parc. č. 2111, k. ú.
Dobřichovice, přiložené k námitce, je uvedeno, že
na pozemku parc. č. 2112/3 bude umístěn RD, na
který již bylo vydáno stavebním úřadem územní
rozhodnutí, jestliže tak bylo provedeno, za platnosti
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munikaci (konkrétně ulice Rákosníkova, parc. č. 2111), která je přístupovou cestou
na dotčenou parcelu, dodržet a podmínku v případě budoucí zástavby tak splnit. Požadovaný regulativ má řešení a smysl pouze v nové zástavbě, nikoliv v místech se
starou zástavbou, zde se smysl širokého uličního úseku ztrácí, je nerealizovatelný.
Daný regulativ zcela ignoruje podmínky dané lokality. Tuto podmínku zcela jistě není možné dodržet ani v dalších ulicích této lokality, které jsou ještě užší než tato konkrétní komunikace parc. č. 2111.
Požadovaný regulativ na šíři komunikace by bylo možné splnit pouze v případě
vzdání se části svého pozemku, což by při délce pozemku 66 m činilo 132 m2 a tím
by nebylo možné splnit a dodržet další podmínku na požadovanou minimální velikost
pozemku. Předmětná komunikace parc. č. 2111 již byla v minulosti z dané parcely
č. 2112/3 (dříve parc. č. 2112/2, 2112/3, 2112/6) a také parc. č. 2112/4 (dříve 2112/4,
2112/5) v dobré víře pro možnou budoucí zástavbu rozšiřována a to Městským úřadem Dobřichovice na požadovanou šíři 4,5 m, přičemž tato šíře cesty byla Městský
úřad Dobřichovice vyžadována jako způsobilá přístupová cesta pro budoucí stavby
na daných parcelách (viz přiložená Kupní smlouva ze dne 14. 7. 2010). Následně byla tato parcela také v dobré víře pro budoucí zástavbu zasíťována (vodovodní a el.
přípojka), což je umístěno při hranici pozemku parc. č. 2112/3, proto by ani nebylo
možné z dané parcely rozšířit komunikaci.
Navíc v ulici Rákosníkova (parc. č. 2111) se již RD nacházejí a jsou zde i zrekonstruované objekty pro rodinnou rekreaci, které nyní slouží k trvalému bydlení, nemůže tedy nikdy dojít k rozšíření této komunikace na šíři 6,5 m po celé její délce, neboť
vlastníci zastavěných pozemků, kde jsou již stavby pro trvalé bydlení, podmínku přístupové cesty o šíři 6,5 m splňovat nemusí. U ostatních parcel, kde jsou umístěny objekty pro rodinnou rekreaci (chaty staré zástavby), lze předpokládat, že také nedojde
nikdy rozšíření komunikace, neboť tyto nesplňují pro jejich přestavbu podmínku minimální velikosti pozemku. V případě rozšíření komunikace pouze u par. 2112/3, aby
bylo možné splnit podmínku pro případnou zástavbu, by tak došlo k bezvýznamnému
a nevkusnému výkusu.
ÚP sice neslouží jako nástroj pro zhodnocení nemovitostí, nicméně by neměl sloužit
jako nástroj, kterým dojde k znehodnocení nemovitosti a omezení vlastnických práv,
což by v tomto případě nastalo, neboť v případě požadovaného šířkového regulativu
na přístupovou cestu by se daná parcela stala nezastavitelnou plochou a došlo by tak
k reálnému omezení jejího využití, což by mělo za následek snížení hodnoty. Využití
dané parcely by tak bylo dosti omezeno.
Současná komunikace o šíři 4,5 m je pro dopravní obslužnost a parcelu č. 2112/3 dostatečná a dostupná. Navíc jde o málo frekventovanou část obce, stávající šíře komunikace je takto využívána jako přístupová cesta k již zastavěným pozemkům stavbami pro trvalé bydlení v pokojném stavu několik let, je tedy vyhovující i pro budoucí
zastavěnost.

závazné části ÚPnSÚ Dobřichovice, v rámci regulativů zastavitelného území plochy pobytové rekreace – individuální rekreace stabilizované (RI-návrh),
není zástavba na pozemku parc. č. 2112/3 dotčena.
V případě, že na něj bude pohlíženo jako na nový
stavební pozemek pro výstavbu RD, budou muset
být regulativy návrhu ÚP Dobřichovice respektovány.
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Žádám proto o vypuštění doplňujícího regulativu na požadovanou min. šíři cesty 6,5 m
(8 m) pro komunikaci parc. č. 2111, která je při hranici mé dotčené parc. č. 2112/3,
a ponechat stávající šíři komunikace 4,5 m jako dostačující, popř. vypustit daný regulativ pro celou lokalitu, neboť je nerealizovatelný.
Přílohy:
• Kupní smlouva
• Geometrický plán pro rozdělení pozemků
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Luděk Miller,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice;
Kristina Millerová,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2430/2, 2431, 2434/2, 2430/10; LV 1678, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1645/2020/ST
Území dotčené námitkou: Oblast označená v návrhu ÚP regulativy B2 a B1
Text námitky:
Námitka 1: Nesouhlasíme s navrženým širokým přípustným využitím v oblastech
regulativu B1 a B2 (školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, hřiště, sportoviště, ubytování do kapacity
15 lůžek) z důvodu možného negativního dopadu na kvalitu života, dopravní situaci
a charakter zástavby v oblasti, kde žijeme.
Požadujeme, aby byly z přípustného využití v regulativu B2 a B1 vyřazeny stavby pro školství, kulturní zařízení, zdravotnictví, ubytování do 15 lůžek a domy
s pečovatelskou službou (a byla umožněna stavba těchto domů pouze do max. velikosti 3 samostatných bytů, tj. charakteru RD).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Odůvodnění 1: Nesouhlasíme s navrženým širokým přípustným využitím pro
oblast B1 a B2 (školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou
službou, zdravotnictví, administrativa, hřiště, sportoviště, ubytování do kapacity
15 lůžek), které může mít negativní vliv na kvalitu života, dopravní situaci a charakter zástavby v oblasti, kde žijeme.
Důrazně upozorňujeme na to, že stavby domů s pečovatelskou službou jsou
v České republice běžně využívány pro výstavbu bytových domů v oblastech, kde
to regulativ přímo neumožňuje, a je zde reálné riziko, že takto napsané přípustné využití umožní výstavbu bytových domů i v oblasti, ve které žijeme. Proto explicitně
žádáme o to, aby byly domy s pečovatelskou službou z přípustného využití v regulativu B2 a B1 rozhodně odstraněny a byla umožněna stavba těchto domů
pouze do max. velikosti 3 samostatných bytů (tj. charakteru RD, jako ve zbytku
oblasti, ve které žijeme).
Důvodem pro nesouhlas s dalšími typy přípustného využití (školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, administrativa, ubytování do 15 lůžek) jsou zejména omezené možnosti stávající dopravní infrastruktury, konkrétně omezený přístup
do oblasti z ulice Tyršova, malá šířka ulic v oblasti, omezené možnosti veřejného
parkování, absence chodníků a stávající charakter území (bydlení ve vilách a rodin-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2430/2, 2430/10,
2431 a 2434/2, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví
Bytového družstva Krajníkova 446, Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice, jsou začleněny dle návrhu
ÚP Dobřichovic do plochy bydlení – domy ve svahu
(B2), z jejíž regulativů, uvedených v kapitole F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek
jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7). Jiným
způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné
využití regulativů plochy bydlení – vily na velkých
pozemcích (B1) a plochy bydlení – domy ve svahu
(B2) měněno. V návaznosti regulativů návrhu ÚP
Dobřichovic na podmínky funkčního a prostorového
využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice by došlo
k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do legitimního očekávání vlastníků
pozemků dotčených zásadní změnou regulativů.
Úkolem ÚP není ochraňovat zájmy jedněch vlastníků vůči druhým vlastníkům, k tomu slouží územní řízení o konkrétním záměru na změnu v území. V případě realizace některého záměru na změny v území
dojde k jeho posouzení stavebním úřadem podle
§ 90 stavebního zákona a ve většině případů také
úřadem územního plánování jako orgánem územního plánování podle § 96b, a je projednán v nějaké
formě povolovacího řízení, ve kterém může každý
dotčený vlastník účinně hájit svá práva, tuto platformu nemůže naplnit ÚP.
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ných domech).
Při provozu staveb dle navrhovaného přípustného využiti (např. soukromá školka,
ubytovací zařízení, dům s pečovatelskou službou = bytový dům) by jednoznačně došlo ke zhoršení dopravní situace v oblasti, nežádoucímu nárůstu provozu na kapacitně již nyní nedostačujících komunikacích (Strmá, Svážná, U Rokle) a zhoršení kvality života v oblasti, ve které bydlíme.
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Luděk Miller,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice;
Kristina Millerová,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Viz text jednotlivých připomínek
pod čj. 1646/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Připomínka 1: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které by v budoucnosti snížilo intenzitu dopravy (zejména tranzitní) na silnicích v obci,
a ruší územní rezervy na obchvat (severní) obsažené ve stávajícím ÚP, aniž by navrhoval jiné řešení.
Odůvodnění 1: Intenzita dopravy v ulicích Palackého, Pražské a Tyršovy je již nyní
v dopravních špičkách neúnosná, pro chodce a místní cyklisty je jízda po těchto komunikacích nebezpečná. Severní obchvat obce, zakreslený v současném ÚP, se v návrhu nového ÚP neobjevuje (ani v rezervě), obchvat přes řeku Berounku je zakreslen
jen jako rezerva. V rezervě byly obchvaty drženy po 20 let a vzhledem k rozvoji obce, který je návrhem ÚP velmi podporován a zároveň rozvoji obcí okolních, bude obchvat v budoucnu potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo vyčísleno 7019 aut za den – což v současnosti i budoucnosti bude výrazně více
s ohledem na předpokládaný rozvoj v Dobřichovicích i v okolních obcích.
Zároveň návrh ÚP vymezuje obchodní ulici (OU) a Centrum 2 (C2) na páteřních
komunikacích Tyršova a Pražská, což předpokládá nutnost vymezení parkování
a další vjezdy do těchto páteřních komunikací, ale neřeší se odvedení tranzitní dopravy z těchto komunikací, přičemž je jasné, že její objem do budoucnosti jednoznačně
poroste.
Obchvaty mají být navrženy nejen jako rezerva, ale jako návrh v kontextu s infrastrukturou i občanskou vybaveností a všemi souvislostmi. Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh ÚP počítá s masívním rozvojem obce, je důležité, aby se s řešením snížení tranzitní intenzity dopravy v centru počítalo.

Připomínka 2: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP stanovuje rozprostření občanského vybavení téměř v celém zastavitelném území města bez ohledu na dopravní
infrastrukturu jednotlivých lokalit, charakter zástavby a místní specifika.
Odůvodnění 2: V důsledku toho návrh ÚP přináší značné riziko, že rozhodování
stavebního úřadu podle ÚP bude nepředvídatelné, a nebezpečí zneužití investory při
možné změně občanského vybavení na bytové domy. Toto ustanovení může vést ke

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě Zadání a Pokynů po SJ,
z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení
města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale
problémem celého Poberouní, a proto musí být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje, který
dopravní situaci řeší posílením dopravní funkce silnice II/116 mezi Řevnicemi a Pražským okruhem.
Severní obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje není vymezen v ZÚR Středočeského
kraje, nelze proto tento nadmístní záměr vymezovat
v ÚP Dobřichovic. Koncepce dopravy jako součást
koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu ÚP
Dobřichovic, podle nichž jsou v zastavěném území
města vymezeny především dopravně zklidněné pozemní komunikace a nemotoristické pozemní komunikace, které mají sloužit cyklistické dopravě.
V územní rezervě R1 je pak ponechána kapacitní
pozemní komunikace, odvádějící tranzitní dopravu
mimo zastavěné území města.
Námitce 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
základě Za-dání byl upraven podle Pokynů po SJ
a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
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zhoršení kvality stávajícího obytného prostředí na mnoha místech Dobřichovic
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanove(zejména pak v oblastech B1, B2 s omezenou dopravní infrastrukturou, ale i v jiných ny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Náoblastech se zástavbou RD).
vrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.
Připomínka 3: Nesouhlasíme s příliš širokým přípustným využitím v oblastech
Námitka 3 byla částečně zohledněna.
regulativů B, zejména pak s domy s pečovatelskou službou v oblastech, kde není Z přípustného využití regulativů ploch bydlení B1,
regulativy umožněna výstavba domů bytových.
B2, B3, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO
Navrhujeme, aby byly z přípustného a podmíněně přípustného využití v regulativech VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
vyřazeny domy s pečovatelskou službou a byla umožněna stavba těchto domů pouze VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
do max. velikosti 3 samostatných bytů, tj. charakteru RD).
budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“
Odůvodnění 3: Důvodem je běžná praxe v ČR, kdy je jako stavba domu s pečovaa tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného
telskou službou prováděna výstavba běžných bytových domů (s menšími byty) v ob- využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti –
lastech, kde to regulativy přímo neumožňují. Reálně hrozí, že by k tomuto zneužití
viz Pokyny (bod VP*7). V plochách B7 a B8 se doregulativu mohlo dojít i v Dobřichovicích (už jsme toho zde byli i svědky) a pod zá- my s pečovatelskou službou nevyskytují.
minkou stavby domu s pečovatelskou službou vznikly bytové domy v oblastech, kde
být nemají (nebude v moci Stavebního úřadu takové výstavbě zabránit).
Připomínka 4: Nesouhlasíme s uplatňováním regulativu C2 (hl. využití: bydlení, Námitce 4 se nevyhovuje.
obchody, …; zastavěnost 45 %, zahrada 30 %, jen 10 % stavebního pozemku musí
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
být bez nadzemních a podzemních staveb, max. výška stavby 12 m) na těchto kon- nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřikrétních pozemcích: v ulici Tyršova na pravé straně (směr na Všenory) od křižochovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, odvatky s ul. Svážnou po ul. Černolická v oblasti současného zeleného svahu na po- povídají svými proporcemi charakteru stávající zázemku č. 2364, v oblasti zahrad vil Brunšova – na pozemku č. 2365/4 v ul. Černolic- stavby (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“
ká (zahrada prvorepublikové vily, pozemek nesousedí s Tyršovou ul.) a v ulici Na
aj.). Vymezení plochy C2 napomůže ukotvení již
Plzeňce na pozemku č. 2304, který nesousedí s ul. Tyršovou, ale přímo sousedí
dnes patrného a žádoucího městského charakteru
s lokalitou vil Brunšova.
v okolí vlakového nádraží a podpoří význam role,
Odůvodnění 4: Pozemky č. 2365/4 a 2304 nijak nesousedí s Tyršovou ulicí, naopak jakou nádraží v Dobřichovicích má. Pozemky parc.
jsou součástí oblasti s hodnotnou vilovou zástavbou Brunšova a měl by na nich být
č. 2304, 2364 a 2365/4, k. ú. Dobřichovice, sousedí
uplatňován regulativ B1, aby nedošlo ke znehodnocení této architektonicky cenné
přímo s ulicí Tyršova, není proto pochyb o opodčásti Dobřichovic.
statněnosti jejich vymezení jako plochy C2, rozhodně je nelze považovat za plochu bydlení – vily na
velkých pozemcích (B1), jejíž charakter pozemky
parc. č. 2304 a 2365/4 nenaplňují. Na svahu pozemku parc. č. 2364 je stávající vysoká zeleň, a nic nebrání tomu, aby tam zůstala jako procento zahrady,
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Připomínka 5: Nesouhlasíme s regulativem OU (obchodní ulice) v Tyršově ulici
na straně zástavby od modrého mostu až téměř k ústí Krajníkovy ul. v místě, kde je
v podstatě jediný výjezd z celé lokality (B2, B7) ul. Strmou, a dále v ul. Strmá,
U Rokle a v Hyčkané ul.
Odůvodnění 5: Tato regulace navrhuje další zahuštění a služby do dopravně velmi
vytíženého, nepřehledného a z pohledu chodců i řidičů v tuto chvíli nebezpečného
místa s velmi úzkou vozovkou, bez chodníků na straně zástavby. Zároveň návrh ÚP
nijak neřeší stávající špatnou dopravní situaci v oblasti a nenavrhuje žádná dopravní
opatření, která by stávající problémy řešila (naopak navrhuje regulativ, který může
vést ke zhoršení situace).
Navíc v této oblasti regulativ OU zasahuje poměrně výrazně do oblasti ul. Strmá,
U Rokle a Hyčkaná ul. a pokrývá zahrady přímo sousedící s hodnotnou zástavbou
prvorepublikových vil.
Domníváme se, že uplatňování tohoto regulativu v této oblasti je v přímém rozporu
se zadáním ÚP a může vést k výraznému zhoršení dopravní situace a situace chodců
v této části Dobřichovic, stejně jako nenapravitelně poškodit architektonický charakter oblasti s cennými vilami.
Připomínka 6: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území
C1 (centrum) zástavbu RD v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená.
Odůvodnění 6: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území
Cl (centrum) zástavbu RD v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na
Chmelnici a Lomená, což neodpovídá stávajícímu charakteru dané oblasti a je
v rozporu se zadáním ÚP, které trvalo na zachování stávajícího charakteru území tj.
klidová oblast s RD v zahradách.
Navržený regulativ umožňuje v dané oblasti výstavbu velkých bytových domů a zastavění stávajících zahrad (navržený regulativ: zastavěnost 50 % (max. zast. plocha
1000 m2), procento zahrady 30 % (přičemž jen 10 % stavebního pozemku musí být
bez nadzemních a podzemních staveb), max. výška stavby 12 m).
Návrh ÚP zároveň žádným způsobem neřeší dopravní infrastrukturu v dané oblasti,
přičemž stávající komunikace jsou zde úzké (pro 1 vozidlo) a v oblasti chybí chodníky, přestože je zde už nyní velký pohyb dětí (umístění ZUŠ a dětského hřiště).

jedná se o pozemek ve vlastnictví města Dobřichovice.
Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulice Tyršova na městskou obchodní
třídu, která podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství. Pro kvalitu veřejných prostranství města je důležité umožnit výstavbu drobných obchodů a služeb
namísto soustředěných obchodních domů. Obchody
a služby ulice oživují. Obchodní centra ulice umrtvují. Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru ulice a následnému
zklidnění dopravy.
Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorové-ho uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
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Připomínka 7: V návrhu je do zóny C1 (centrum) naprosto nelogicky zahrnut
RD v ul. Ke Křížku 170 (parc. č. 713, 712,), který se nachází pod terénem okolní
zóny C1 a přímo sousedí se zástavbou RD v ul. Fügnerova (regulativ B3). Nesouhlasíme s rozšiřováním centra a bytové zástavby do oblastí s RD.
Odůvodnění 7: V návrhu je do zóny C1 (centrum) naprosto nelogicky zahrnut
RD v ul. Ke Křížku 170 (parc. č. 713, 712), který se nachází pod terénem okolní zóny C1 a přímo sousedí se zástavbou RD v ul. Fügnerova (regulativ B3).
Regulativ C1 by na tomto místě umožnil výstavbu bytového domu, což je v rozporu
se zadáním ÚP (zachovat RD v zahradách), vedlo by to k další dopravní zátěži v ul.
Fügnerova a zhoršení kvality života v okolních RD. Nesouhlasíme s rozšiřováním
centra a bytové zástavby do oblastí s RD.
Připomínka 8: Regulativ B6 – není řešena dopravní infrastruktura s ohledem na
navrhovaný rozvoj v lokalitě Průmyslu kamene – Mramor Slivenec (regulativ PR
– hlavní využití: výroba).
Odůvodnění 8: Regulativ B6 – v lokalitě není řešena dopravní infrastruktura
s ohledem na navrhovaný rozvoj v lokalitě Průmyslu kamene – Mramor Slivenec
(regulativ PR – hlavní využití: výroba). V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude dopravou zatížená přilehlá obytná čtvrť.
Připomínka 9: Regulativ PR – Průmysl kamene – není řešena dopravní obslužnost areálu.
Odůvodnění 9: Regulativ PR – Průmysl kamene – není řešena dopravní obslužnost areálu. V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude dopravou
zatížená přilehlá obytná čtvrť.

Připomíná 10: Nesouhlasíme s možností stavby vysokých staveb v oblasti pod
regulativem PR – maximální výška stavby není regulativem omezena.
Odůvodnění 10: Regulativ PR – Nesouhlasíme s možností stavby vysokých staveb v oblasti s regulativem PR – maximální výška stavby není regulativem ome-

přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce.
Námitce 7 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 712 a 713, k. ú.
Dobřichovice, s RD v ul. Ke Křížku 170, jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné
území stabilizované plochy smíšené obytné – staré
centrum (C1-stav) v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, tj. území, jehož podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP
Dobřichovice – Centrum. Cílem je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce.
Námitce 8 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka nedává smysl, protože plocha bydlení – solitérní bytové domy (B6) nemá žádnou dopravní vazbu na plochu smíšenou výrobní –
průmyslové areály (PR) lokality Průmyslu kamene
– Mramor Slivenec, mezi nimi je vzdálenost větší
než 500 m.
Námitce 9 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Stávající areál společnosti Mramor
Slivenec a.s. je návrhem ÚP Dobřichovic vymezen
jako stabilizovaná plocha smíšená výrobní – průmyslové areály (PR-stav) zastavěného území
s podmínkou zpracování ÚS US1 „U Karlického
potoka“ před rozhodováním o změnách v území,
předpokládat proto intenzivní výrobu a nárůst dopravy je spekulace.
Námitce 10 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Není pravda, že regulativy plochy
smíšené výrobní – průmyslové areály (PR) nestanovují výšku stavby, výška stavby je stanovena formou
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zena. Regulativ by měl omezit maximální výšku stavby v této oblasti, neboť zástavba v areálu a i okolní není vysoká (spíše nízká), areál se nachází prakticky ve volné
krajině (v poli) a vysoké stavby mohou tuto oblast vzhledově poškodit (budou vidět
z mnoha stran a vyčnívat).
Připomínka 11: Regulativ PR – Podmínka zpracování studie pro dané území je
omezena na následujících 5 let, není jasné, proč po 5 ti letech už nebude nutné studii zpracovávat (tj. v rámci regulativu si bude moci investor dělat cokoliv bez nutností schválení studie městem, což není ve veřejném zájmu).
Odůvodnění 11: Regulativ PR – Podmínka zpracování studie pro dané území je
omezena na následujících 5 let, není jasné, proč po 5 ti letech už nebude nutné studii zpracovávat (tj. v rámci regulativu si bude moci investor dělat cokoliv bez nutnosti schválení studie městem, což není ve veřejném zájmu).

regulované výšky stavby 15 m, kterou se rozumí
vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu po úroveň hlavní římsy.
Námitce 11 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podle § 43 odst. 2 stavebního zákona
musí být, spolu se stanovením podmínky zpracování
ÚS US1 „U Karlického potoka“ návrhem ÚP Dobřichovic, jeho součástí přiměřená lhůta pro vložení
dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Projektant stanovil tuto lhůtu na 5 let. Tato lhůta
bude prověřena v rámci Zprávy o uplatňování ÚP
Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního zákona,
která se zpracovává každé 4 roky a schvaluje ji Zastupitelstvo města Dobřichovice.

130

Jiří Mimra,
Pražská 394, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1353, 1354; LV 854, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1576/2020/ST
Text námitky:
Nesouhlasím zařazením nemovitostí čp. 340 a čp. 637 do OU, která umožňuje změnu
účelu užívání RD se zahradou.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Při míře změny zastavěnosti z 25 % na 40 % a změně účelu nemovitostí na okolních
pozemcích se změní ráz RD a užíváním pozemků se sníží hodnota nemovitosti v oblasti B3.

Námitka vzata na vědomí.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1353 a 1354, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, jsou
návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné
území stabilizované plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3-stav). Je proto nulitní namítat zařazení pozemků parc. č. 1353 a 1354 do plochy smíšené obytné –
obchodní ulice (OU) a požadovat jejich zařazení do
plochy B3, když v této ploše již zařazeny jsou. Námitka byla proto vzata pouze na vědomí. Podatel
zřejmě chybně lokalizoval své pozemky parc.
č. 1353 a 1354 ve výkresu č. N.2 „Hlavní výkres“
grafické části návrhu ÚP Dobřichovic.
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Daniel Míča,
Poštovská 461/5, 190 00 Praha 9

Námitka podaná v rámci VP návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 15. 9. 2020;
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastník: pozemek p. č. 245 (zahrada), RD čp. 292 na pozemku p. č. 246, zastavěná
pod čj. 1545/2020/ST
plocha a nádvoří p. č. 247
Území dotčené námitkou: pozemky parc. č. 245, 246, 247
Znění námitky: (dosavadní stav území, návrh dle nového ÚP, požadované řešení):
Dosavadní stav: Stabilizované území BC3 – plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
Návrh dle nového ÚP: OU – plochy smíšené obytné – obchodní ulice
Požadované řešení: Nesouhlas se zařazením území do plochy OU, ponechání současného charakteru zástavby zařazením do plochy B5 – plochy bydlení – kompaktní zástavba.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 245, 246 a 247, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, plocha individuální bytové zástavby (čisté
bydlení) s indexem 3 (BC3), kterou představuje
v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – kom-
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Odůvodnění námitky:
Zástavba severní fronty Pražské ul. mezi Alešovou a Raisovou ul. je tvořena RD
umístěnými v odstupu od hlavní komunikace – Pražské, tzn. v zadních (severních)
částech parcel. Samotná poloha při hlavní komunikaci, naproti benzinové čerpací
stanici není dostatečným důvodem ke změně funkce, resp. k rozšíření využitelnosti.
Zařazení do OU by mohlo iniciovat takové budoucí záměry, přestože dosavadní
struktura zástavby je naprosto odlišná od popisovaného charakteru OU (odstup od
hrany uličního prostranství je zpravidla 5 metrů, velikost pozemků min. 800 m2, …).
V této části se stav rovněž liší od doporučovaného budoucího profilu ulice Pražské
jako městské obchodní třídy v části odůvodnění. Všechny čtyři RD v tomto vymezeném bloku si udržují přibližně stejný odstup od komunikace (cca 14 – 17 m). Změnou charakteru zástavby by byla narušena jednotná linie, což by v důsledku znamenalo její narušení a nežádoucí výraz (nelze totiž předpokládat většinový zájem vlastníků o takové zásahy). Kromě nesplnění velikosti některých pozemků by bylo obtížné dodržet i předepsaný podíl nezastavitelné plochy.
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Jiří Moša,
Nad lesem 251, 252 45 Ohrobec

o námitkách a odůvodnění

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/18; LV 1791, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1565/2020/ST
Území dotčené námitkou: Území mezi ulicí Souběžnou a Pražskou
Text námitky:
Nesouhlasíme se změnou v novém návrhu ÚP z BC4 na OU.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V této části území jsou pouze RD. Území bylo určeno = rozparcelováno na dvojdomky a žádáme, aby toto bylo zachováno! Nový regulativ by toto neumožňoval.
Změnu z BC4 na OU nevidíme jako smysluplnou vzhledem k současnému typu a rozsahu zastavěnosti.

paktní zástavba (B5), o přidanou hodnotu a umožnit
reagovat podateli námitky na situování dotčených
pozemků do městské třídy proti stávající čerpací
stanici PHM. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města ze západní strany od Letů.
Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města
a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc.
č. 245, 246 a 247 jako plochy OU podatele námitky
v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B5 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce
města Dobřichovice.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemku parc. č. 1372/18, k. ú. Dobřichovice, ve
vlastnictví podatele námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice,
jako plocha individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť
(B3), o přidanou hodnotu a umožnit reagovat podateli námitky na situování dotčených pozemků do
městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města z východní strany od Černošic. Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice
výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici
Pražská, která tak přestane být pouze průtahem
města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat
a profitovat z ní. Navrhované využití pozemku parc.
č. 1372/18 jako plochy OU podatele námitky v ni-
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky

čem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B3 z důvodu
zachování navržené urbanistické koncepce města
Dobřichovice.
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Jiří Moša,
Nad lesem 251, 252 45 Ohrobec

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 132.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1629/2020/ST
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František Mudroch,
Pražská 482, 252 29 Dobřichovice;
Eva Mudrochová,
Pražská 482, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8. 9. 2020;
zapsáno dne 9. 9. 2020
pod čj. 1437/2020/ST
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František Mudroch,
Pražská 482, 252 29 Dobřichovice;
Eva Mudrochová,
Pražská 482, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8. 9. 2020;
zapsáno dne 9. 9. 2020
pod čj. 1438/2020/ST

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: č. parc. 606 – pozemek 309 m2, zahrada; č. parc. 607 – pozemek 133 m2, zastavěná plocha; LV 451, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného připomínkou: parcela č. 606 a 607
Text připomínky a odůvodnění:
1. Nový ÚP nenavrhuje žádné dopravní řešení, které by vedlo ke snížení provozu na
silnici 115 – Pražská. Současná dopravní zátěž je více 9000 aut denně, bez jakéhokoliv omezení. 60 % dopravy je doprava tranzitní pro důchodce i cyklisty velmi
nebezpečná. Nájezd a výjezd autem z pozemků je velmi nebezpečný.
Odůvodnění: Je nutné se zabývat snížením dopravy a tím i zklidněním v ulici Pražská.

Dtto podání pod poř. č. 132.
Ve vlastnictví podatele námitky je pozemky parc.
č. 1372/18; LV 1791, k. ú. Dobřichovice.
Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.

2. Úprava měření rychlosti je nedostatečná a je umístěna na špatném místě oběma
směry.
Odůvodnění: Navrhuji měření rychlosti ve směru Řevnice na začátek obce od ulice.

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic, podle níž se počítá se zachování
silnice II/115 ve stávající poloze a přizpůsobuje
tomu využití přilehlých ploch v ulici Pražská. Ty by
se díky přeměně částí ulice Pražské na lokální centra, měla stát městskou ulicí, kde nové příčné vazby budou provoz na silnici přirozeně regulovat.
Dále návrh ÚP Dobřichovic přejímá územní rezervu pro obchvat silnice III/11510, jejíž realizace
pomůže ke snížení dopravní vytíženosti centra města.
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úprava měření rychlosti na pozemních komunikacích není předmětem ÚPD.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: č. parc. 606 – pozemek 309 m2, zahrada; č. parc. 607 – pozemek 133 m2, zastavěná plocha; LV 451, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčené námitkou: parcela č. 606 a parcela č. 607
Dotčen návrhem plochy: Návrh zpracovatele ÚP architekta Hniličky na vytvoření
části ulice Pražská na její oživení.
Text námitky:

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 606 a 607, k. ú.
Dobřichovice, s objektem k bydlení čp. 482, ve spoluvlastnictví podatelů námitky, je začleněn návrhem
ÚP Dobřichovic do zastavěného území stabilizované plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OUstav), jejíž regulativ minimální velikosti pozemku
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky

Moji parcelu včetně RD NELZE zahrnout do obchodní části ulice Pražská z důvodu 800 m2 se vztahuje na nové stavby po účinnosti ÚP
VELIKOSTI POZEMKU 442 m2 – odporuje navrženému regulativu (min. velikost
Dobřichovic, tzn., že pozemky parc. č. 606 a 607
800 m2).
zůstanou součástí plochy OU.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Žádám o NEZAHRNUTÍ MÉHO POZEMKU s RD do navržené části ulice Pražská –
zůstane i nadále jako dosud v zóně bydlení.
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Marie Nováčková,
Dolejší 135, 252 26 Kosoř

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 14. 9. 2020;
zapsáno dne 15. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: 637, 638; LV 572, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1477/2020/ST
Vymezení území dotčené námitkou: 637, 638 (viz příloha)
Text námitky:
Zásadně nesouhlasím s navrhovanou změnou ÚP a podávám námitku proti návrhu na
navrhovanou změnu. Jako rodačka Dobřichovic jsem pro zachování města jako klidného místa, kde se hezky žije v klidné krajině v povodí Berounky. Proto si nepřeji,
aby se z města Dobřichovic stala obchodní a průmyslová oblast. Přála bych si, aby
krásná atmosféra a klidné bydlení bylo zachováno i pro moje vnoučata. Doporučila
bych se zaměřit na změny vedoucí ke zkvalitnění prostředí, ke snížení hluku a zplodin, např. odklonem dopravy mimo město z ulice Pražské.
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením dotčeného území

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrhem ÚP Dobřichovic je naplněno
schválené Zadání, podle které je zpracován. Všechno se vyvíjí v čase, nelze proto předpokládat, a ani
to není reálně možné, že by došlo ze dne na den ke
změně života a statusu města Dobřichovice, než na
který je podatelka námitky zvyklá. V území se střetá
množství zájmů, a mnohdy protichůdných, které se
v čase mění a těmto potřebám se bude muset přizpůsobovat i ÚP Dobřichovic, ale teď to zůstane
tak, jak je navrhováno.
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Hana Nováková,
Topolová 956, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1508/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 1876/29 a 1876/282; LV 2542, k. ú. Dobřichovice.
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Filip Ondráček,
Topolová 964, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1512/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky je pozemek parc.
č. 1876/37; LV 1581, k. ú. Dobřichovice.
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Lucie Ondráčková,
Topolová 964, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1513/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky je pozemek parc.
č. 1876/17; LV 1682, k. ú. Dobřichovice.
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Mgr. Jana Pavilková,
Přemyslova 94/7, 128 00 Praha 2

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2795; LV 52, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčené námitkou: Podmínky prostorového uspořádání KZ (hranice
pod čj. 1554/2020/ST
mezi p. č. 2795 a p. č. 2799)
Text námitky:
– Nesouhlasím s podmínkou prostorového uspořádání plochy KZ (na p. č. 2799), která zamezuje možnost oplocení pozemku a umožňuje pouze dočasné ohradníky.
– Navrhuji tuto podmínku v případě sousedství s plochami bydlení zrušit.
Odůvodnění uplatněné námitky:
– Jako vlastník pozemku č. kat. 2795 jsem vybudovala vlastním nákladem oplocení
na východní hranici. Toto oplocení hodlám zachovat a udržovat.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2795, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, je dle návrhu ÚP Dobřichovic vymezen jako plocha bydlení
– domy v lese (B7), jejíž regulativy umožňují oplocení pozemku a není rozhodující, že je sousední pozemek parc. č. 2799, k. ú. Dobřichovice, vymezen
jako plocha přírodní – krajinná zeleň (KZ).
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
– Oplocení je nutné z důvodu ochrany majetku – mimo jiné pro zamezení devastace
mého pozemku lesní zvěří.
Příloha: Výřez hlavního výkresu ÚP Dobřichovic
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Martin Paulus,
Moravská 2135, 252 28 Černošice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2550, 2551; LV 370, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčené námitkou: Plocha B2 – plochy bydlení – domy ve svahu
pod čj. 1624/2020/ST
Text námitky:
Nesouhlasím s navrženou minimální velikostí pozemku 1300 m2. Požaduji doplnit
možnost změny dokončené stavby spojené se změnou užívání stavby pro rodinnou
rekreaci na RD na stávajícím pozemku, tj. menším pozemku, než je stanovených
1300 m2.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Jsem vlastník stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 149 na pozemcích parc. č. 2551
a 2550 o celkové výměře zastavěného stavebního pozemku 312 m2. Pozemky jsou
zařazeny do plochy bydlení B2, kde není stanoveno možné využití pro stávající stavby pro rodinnou rekreaci. Jedná se o stabilizované území, s danou parcelací, kde je
nereálné zvětšení pozemku na navrženou velikost 1300 m2. Vzhledem k tomu, že je
území určeno pro bydlení, požaduji umožnit změnu užívání stavby pro rodinnou rekreaci na RD na stávajícím pozemku.
Pokud to nebude umožněno, domnívám se, že navrhovaná změna výrazně negativně
ovlivní má vlastnická práva, cenu pozemku i jeho použitelnost.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2550 a 2551, k. ú.
Dobřichovice, o souhrnné výměře 312 m2, ve vlastnictví podatele námitky se stavbou pro rodinnou rekreaci če. 149, tvoří dle návrhu ÚP Dobřichovic
zastavěný stavební pozemek ve stabilizované ploše
bydlení – domy ve svahu (B2-stav), kde regulativy
plochy B2 textové části návrhu ÚP Dobřichovice
stanovují minimální velikosti pozemku 1300 m2, tzn.,
že zastavěný stavební pozemek stavbou pro rodinnou rekreaci, je u prostorového regulativu „Minimální velikost pozemku“ podmínek prostorového
uspořádání plochy bydlení – domy ve svahu (B2)
kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, stanoveno, že v případě demolice původní stavby a její nahrazení novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby. Projektantem však bude
prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání regulativů všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich
výklad a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu
ke všem změnám v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich
změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich využití a dostavby stavebních
proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl.
stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*17).
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Mgr. Jana Pavilková,
Přemyslova 94/7, 128 00 Praha 2

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 16. 9. 2020;
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2795; LV 52, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1555/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: Část pozemku parcela č. 2795 – viz příloha
Text námitky:

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrhem ÚP Dobřichovic bylo vymezeno rozhraní plochy bydlení – domy v lese (B7)
a plochy zemědělské – zahrady ve městě (ZM) dle
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo
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údaje o podateli námitky

Eliška Podzimková,
Veverkova 1407/16, 170 00 Praha 7

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

ze dne 12. 9. 2020;
zapsáno dne 14. 9. 2020
pod čj. 1463/2020/ST;
(na MěÚ Černošice
doručeno dne 7. 9. 2020
čj. MUCE 98307/2020)

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
– Nesouhlasím s navrhovaným průběhem hranice, která rozděluje pozemek č. kat.
2795 na plochy B7 a ZM.
– Navrhuji logické napřímení hranice v souladu se stávajícím stavem.
Odůvodnění uplatněné námitky:
– Nepravidelná hranice, která je v návrhu ÚP je neaktuálním historickým pozůstatkem v mapách KN
– Navrhované rozhraní ploch je nelogické a neodpovídá aktuálnímu stavu využití pozemku ani stávajícímu reliéfu terénu
Příloha:
• Výřez hlavního výkresu ÚP Dobřichovic
• Informace o pozemku parc. č. 2795

platného ÚPnSÚ Dobřichovice a toto namítané
rozhraní bylo vymezeno shodně s předchozím návrhem ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ, vystaveném k připomínkám od 3. 5. 2016 do 16. 6. 2016.
Připomínka však podatelem nebyla uplatněna.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2956; LV 766, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: Samostatný grafický podklad – viz přílohy
Text námitky:
Požaduji, aby podoba navrhovaného ÚP obce Dobřichovice nebyla schválena
s navrhovaným omezením zastavěnosti, velikosti pozemku a omezené délce zástavby v navrhované lokalitě B7 k. ú Dobřichovice.
Úpravou ÚP obce Dobřichovice bude omezeno mé právo užívat vlastnictví pozemku
p. č. 2956 k. ú Dobřichovice a v budoucnu výstavbu RD a již vypracované projektové dokumentace pro stavební povolení a podaní koordinačních stanovisek novostavby na pozemku p. č. 2956 k. ú Dobřichovice.
Navrhovaná podoba omezení ÚP v lokalitě B7 k. ú. Dobřichovice by značně omezila
výstavbu v této lokalitě a zamezila tak přirozenému rozvoji města. Dotčené parcely
by byly téměř nevyužitelné pro stavební účely RD v lokalitě B7.
Již v textové zprávě navrhovaného ÚP se objevuje pro lokalitu B7 toto znění:
„Hlavní využití: Bydlení v RD.“
Očekávala bych tedy dimenzi pro rodinnou zástavbu a možnost výstavby budovy odpovídající velikost rodinného bydlení.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Varianta navrhovaného ÚP obce Dobřichovice značně omezuje výstavbu v lokalitě B7 a nebere ohledy na již vypracované projektové dokumentace majitelů
pozemků v lokalitě B7 k. ú. Dobřichovice.
Dotčená parcela p. č. 2956, která stojí v navrhované lokalitě B7 ÚP obce Dobřichovice by se výrazně omezila využitelnost pozemku a musela by být provedena změna
již vypracované projektové dokumentace DSP a všech koordinačních stanovisek pro
novostavbu RD na pozemku p. č. 2956 k. ú Dobřichovice.
Navrhované procento zastavěnosti pozemku 15 % – požaduji 20 %
Navrhovaná zastavěnost pozemku stavbou 200 m2 – požaduji 250 m2
Procento velikost zahradní plochy navrhované 70 % – požaduji 60 %

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2956, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, je začleněn dle
návrhu ÚP Dobřichovic do zastavěného území stabilizované plochy bydlení – domy v lese (B7), jejíž regulativy, uvedené v kapitole F „PODMÍNKY PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
nebudou měněny. Současná regulace funkčního
a prostorového využití plochy pozemku parc. č. 2956,
je stanovena závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako stávající plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 2 (BC2stav), kdy je u tohoto funkčního využití plochy indexem 2 stanovena velikost pozemků od 900 do 2000
m2 a míra zastavění 20 %. Úpravou regulativů na
hodnoty požadované podatelem námitky by došlo
k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do urbanistické koncepce stanovené
návrhem ÚP Dobřichovic.
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
Regulovaná výška zástavby navrhované 1. NP s 2. PP – požaduji 2. NP s 1. PP
Regulovaná délka stavby v jednom směru návrh 25 m – požaduji 35 m
Přílohy:
• Plná moc pro Ing. arch. Michaelu Horákovou
• Výřez hlavního výkresu s vyznačením plochy B7 ppč. 2956
• Situační výkres stavby RD na ppč. 2956
• Usnesení pro nepříslušnost MěÚ Černošice čj. MUCE 100607/2020 OUP
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Antonín Procházka,
Lesní 897, 252 29 Dobřichovice;
Miluše Procházková,
Lesní 897, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2560; LV 1112, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1518/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: samostatná příloha
Text námitky:
Uvedená parcela není vedena jako lesní pozemek, proto nevidíme důvod, proč by
měla mít zastavěnost menší než standardních 20 % jako v navazující zóně B2.
Námitkou se dovoláváme zvýšení zastavěnosti na 20 %.
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením dotčeného pozemků

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2560, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, se stavbou pro
rodinnou rekreaci če. 112, je začleněn dle návrhu
ÚP Dobřichovic do zastavěného území stabilizované
plochy bydlení – domy v lese (B7), jejíž regulativy,
uvedené v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic, nebudou měněny. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy pozemku parc. č. 2560, je stanovena
závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to
jako stávající plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení s indexem 2 (BC2-stav), kdy je u tohoto funkčního využití plochy indexem 2 stanovena
velikost pozemků od 900 do 2000 m2 a míra zastavění 20 %. Úpravou regulativu zastavěnosti na
hodnotu požadovanou podatelem námitky, tj. zvýšení zastavěnosti z 15 % na 20 %, by došlo k narušení
stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu
do urbanistické koncepce stanovené návrhem ÚP
Dobřichovic.
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Antonín Procházka,
Lesní 897, 252 29 Dobřichovice;
Miluše Procházková,
Lesní 897, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2604/1, 2604/2 s RD; LV 1112, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1519/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: samostatná příloha
Text námitky:
Při změně stávajících rekreačních objektů na RD je třeba zajistit, aby vznikl pozemek
velikosti, odpovídají stanovenému regulativu a taktéž v případě změny stavy, přístavby nebo nástavby zajistit, aby platil regulativ pro danou oblast v plné výši nebo
úměrně zmenšený (v případě stávajícího RP to je 800 m2).
Odůvodnění:
Stávající rekreační objekty stojí na pozemcích 274, 321, 646 m2. Dva z nich nemají

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky se stavbou pro rodinnou rekreaci v ploše bydlení – domy ve svahu (B2-stav),
kde regulativy plochy B2 textové části návrhu ÚP
Dobřichovice stanovují minimální velikosti pozemku 1300 m2, tzn., že pro zastavěný stavební pozemek
stavbou pro rodinnou rekreaci, je prostorovým regulativem „Minimální velikost pozemku“ podmínek
prostorového uspořádání plochy bydlení – domy ve
svahu (B2) kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
možnost vjezdu na pozemek (mají pouze pěší přístup k chatě). Nemají tedy zajištěno
parkování na vlastním pozemku. Dále nemají vyřešenou likvidaci srážkových vod.
Jedná se o to, aby na vyloženě malých pozemcích (např. 280 m2) nevznikaly nepřiměřeně velké stavby podle regulativu zastavěnosti (20 %) a výšky stavby (12 m).
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením dotčeného pozemků
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Bc. Václav Prokop,
ze dne 16. 9. 2020;
Vačkářova 274, 251 01 Dobřejovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Věra Prokopová,
pod čj. 1559/2020/ST
Vačkářova 274, 251 01 Dobřejovice

o námitkách a odůvodnění
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic, stanoveno, že
v případě demolice původní stavby a její nahrazení
novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby. Projektantem však
bude prověřena a upřesněna formulace podmínek
prostorového uspořádání regulativů všech ploch
umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby
jejich výklad a aplikace byla zcela jednoznačná ve
vztahu ke všem změnám v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy),
odstranění a změn jejich využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a)
a násl. stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*17).

Námitka vlastníka pozemku proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2936; LV 1224, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: Uvedeno v samostatné příloze
Text námitky a odůvodnění:
Dne 10. 9. 2020 proběhlo VP návrhu ÚP Dobřichovic. Jako vlastníci výše uvedeného pozemku dotčeného návrhem řešení v souladu s ustanovením § 52 odst. 2
a 3 stavebního zákona, v zákonné lhůtě 7 dnů tímto podáváme námitky.
Námitky směřují proti podmínkám prostorového uspořádání v ploše B7 – domy
v lese. Navrhujeme v podmínkách prostorového uspořádáni rozlišit podmínky
pro zástavbu RD a podmínky pro zástavbu rekreačními objekty takto:
1. Do sloupce „Minimální velikost pozemku – 900 m2“ navrhujeme doplnit větu 1. Námitce se nevyhovuje.
„neplatí v případě staveb pro rodinnou rekreaci“ nebo uvést velikost přiměOdůvodnění: Pozemek parc. č. 2936, k. ú. Dobřiřenou obvyklým pozemkům chat, za což považujeme minimálně 350 m2.
chovice, ve vlastnictví podatele námitky, je vymeOdůvodnění:
zen návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné
Plocha bydlení B7 – domy v lese je použita na celé řadě různých míst v Dobřichoúzemí stabilizované plochy bydlení – domy v lese
vicích. Slučuje však regulativy pro RD s regulativy pro přípustnou funkci rodinné
(B7-stav), tj. plochy, která je a priori určená pro
rekreace. Máme za to, že například urbanisticky optimální velikost pozemku pro
bydlení v RD a stavby pro rodinnou rekreaci jsou
uvedeny v přípustném využití, z toho je zřejmé, že
RD je jiná než pro objekt individuální rodinné rekreace.
Území/pozemek, kterého se týká naše námitka, se dlouhodobě rozvíjí jako chatová
nové stavby pro rodinnou rekreaci jsou v ploše
oblast, stávající stavby v okolí mají charakter staveb pro rodinnou rekreaci a také
B7 přípustné, pouze pokud splní podmínky proparcelace je z hlediska velikosti parcel pro tuto funkci připravována a společensky
storového uspořádání stanovené pro RD, tzn., že
očekávána. Zde vnímáme návrh ÚP jako zásah do pokojného stavu bez dostatečného
lze realizovat stavby pro rodinnou rekreaci jen
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Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

odůvodnění. Jedná se z našeho pohledu o přílišný zásah do stávajícího stavu a omev případě, že pozemky těchto staveb splní podzení užívání stávajících vymezených pozemků.
mínku prostorového uspořádání minimální veliProto žádáme, aby ÚP zbytečně nezasahoval do pokojného stavu a umožnil na
kosti pozemku 900 m2, stavby RD a stavby pro
vlastnicky a parcelně stabilizovaných územích uskutečnit záměry, které jsou zde
rodinnou rekreaci jsou si postaveny na rovno
dlouhodobě očekávané.
a žádné rozdíly nejsou přípustné.
Tedy stavby pro individuální rodinnou rekreaci bez nutnosti změn parcelace
a jiných zásahů do území.
Takové řešení jistě i z hlediska dalších vlastníků přispěje k právní stabilitě ÚP
a sníží riziko napadení opatření obecné povahy nebo jiných konfliktů při zbytečně vynucené přeparcelaci.
2. Do sloupce „Doplňující regulativy – Nová zástavba je možná, jen pokud je za- 2. Námitce se nevyhovuje.
jištěn přístup na pozemek po komunikaci, která je součásti veřejného proOdůvodnění: V podmínkách prostorového uspostranství o min. šíři, ta je při jednosměrném provozu 6,5 m a při obousměrřádání plochy bydlení – domy v lese (B7), ve kteném 8 m“ navrhujeme doplnit větu „neplatí v případě staveb pro rodinnou
ré pozemek parc. č. 2936 leží, stanovují doplňujírekreaci“.
cí regulativy návrhu ÚP Dobřichovic, že nová
Odůvodnění:
zástavba, bez rozlišení, o jakou zástavbu se jedná, je možná jen pokud je zajištěn přístup na poS tím souvisí i další namítané regulativy: Požadovaná minimální velikost veřejnézemek po komunikaci, která je součástí veřejného
ho prostranství zpřístupňujícího pozemky staveb je zřetelně inspirována §22 odst. 2
prostranství stanovené šíře. Je proto zavádějící,
vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění. Toto ustanovení se však ve vyhlášce týká
že podatel námitky uvádí odkaz na § 22 odst. 2
jen RD. Zde tedy opět vnímáme návrh ÚP jako zásah do pokojného stavu v přípavyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavdě rekreačních staveb, pro které tyto požadavky zákon nevyžaduje a ÚP je dostacích na využívání území, ve znění pozdějších
tečně neodůvodňuje. Pro obvyklý/zvykový a bezproblémový přístup k rekreačním
změn, který se v případě ÚP nepoužije – viz § 1
objektům na celém území ČR historicky postačuje podstatně užší a přírodě blízké
odst. 2 vyhlášky č. 501/2001 Sb. Doplňující proveřejné prostranství/komunikace.
storový regulativ minimální šíře veřejného proNavíc se zvětšováním šířky veřejného prostranství dochází k podstatně většímu
stranství při jednosměrném provozu 6,5 m a při
a zbytečnému záboru území a plnění požadavku na maximální zachování vzrostlých
obousměrném 8 m, bude v návrhu ÚP Dobřichostromů je tak podstatně ztíženo.
vic ponechán.
Jedná se z našeho pohledu opět o přílišný zásah do stávajícího stavu a omezení užívání stávajících vymezených pozemků.
3. Do Doplňujících podmínek plochy: „V plochách určených k zástavbě nelze ty- 3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Doplňující podmínka k ochraně
to plochy do vzdálenosti 25 metrů od hranice ploch lesa (L) využít pro nové
nadzemní objekty vyjma oplocení a přístaveb směrem od lesa. Toto omezení
PUPFL v plochách bydlení – domy v lese (B7),
se týká i staveb nepodléhajících povolení podle stavebního zákona“ navrhuve které pozemek parc. č. 2936 leží, stanovená
jeme doplnit větu „neplatí v případě staveb pro rodinnou rekreaci“.
regulativy návrhu ÚP Dobřichovic i pro další
Odůvodnění:
plochy, vzešla z vyhodnocení výsledků SJ o návrTřetí okruh námitky se týká ustanovení, které pracuje s pásmem do 50 m od hranihu ÚP Dobřichovic z 04/2016 a řešení stanoviska
ce lesního pozemku, vyplývajícího ze zákona o lesích. Máme za to, že požadavek
orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Černa vyloučení většiny staveb do vzdálenosti 25 m od hranice lesa je zvyklost orgánů
nošice, čj. MUCE 47364/2016 OŽP/Mac ze dne
ochrany přírody, kterým se tyto mimo jiné snaží eliminovat rizika náhrady škod při
11. 7. 2016 a je neměnná a nelze učinit stavbám
pádu stromu na nemovitost, resp. chrání les před nátlakem majitelů nemovitostí,
pro rodinnou rekreaci nějakou výjimku ze vzdá-
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Mgr. Pavel Prudký,
Na Vyhlídce 751,
252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

ze dne 3. 9. 2020;
zapsáno dne 9. 9. 2020
pod čj. 1443/2020/ST

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
kteří zhusta požadují vykácení lesa z důvodu ochrany před padajícími větvemi
apod., jak tyto majitele opravňuje občanský zákoník.
Navrhované ustanovení je však z našeho pohledu v rozporu s požadavkem na ponechání charakteru území jako domů v lese. Pokud návrh ÚP charakterizuje území jako
domy v lese a požaduje zachování těchto stromů, mohl by zajisté umožnit výstavbu
objektů, které toto budou splňovat. ÚP zde opět nad rámec zákona o lesích zpřísňuje
požadavky a u domů v lese paradoxně vylučuje jejich stavbu do vzdálenosti 25 m od
lesa. Tradiční rekreační objekty mezi vzrostlými stromy tak diskriminuje, resp. zamezuje jejich rozvoji a opět zasahuje do pokojného tradičního historického rozvoje
této lokality.
Aby nedošlo k narušení projednávané koncepce ÚP, naše námitka v žádném
případě nesměřuje k rušení stanovených regulativů, pouze pro rekreační objekty je upravuje – zmírňuje. V případě záměrů RD může být koncepce plně respektována a naplněna.
Zkrátka jen navrhujeme rozlišovat v plochách B7 podmínky pro zástavu RD od
podmínek pro rekreační objekty, protože to považujeme za společensky i urbanisticky logické a správné a snižuje to možnost konfliktů v již dlouhodobě stabilizovaném území.
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením dotčeného pozemků

lenosti 25 m od hranice ploch lesa (L), protože se
jedná o stavbu jako každou jinou.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2817/13, 2817/28; LV 1291, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: B2
Text námitky:
Námitka k sekci F – podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:
Z předloženého návrhu změny ÚP není zřejmé, jaký bude postup v případě oprav/renovací/úprav stávajících řadových RD vyžadujících stavební povolení.
Mělo by být explicitně uvedeno, že současné zástavby se navrhované změny netýkají. Zabrání se tak nejasnostem při výkladu dotčených ustanovení v případě jakýchkoliv úprav k současnému datu zkolaudovaných domů.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V návrhu je dána minimální velikost pozemku 600 m2, ale řadové RD v ulici Na Vyhlídce tuto podmínku v některých případech nesplňují.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2817/13 a 2817/28,
k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
se stavbou RD čp. 751, tvoří dle návrhu ÚP Dobřichovic zastavěný stavební pozemek ve stabilizované
ploše bydlení – domy ve svahu (B2-stav), kde regulativy plochy B2 textové části návrhu ÚP Dobřichovic stanovují minimální velikosti pozemku 1300 m2,
tzn., že stavbu RD čp. 751 na zastavěném stavebním
pozemku o souhrnné výměře 234 m2, lze pouze udržovat nebo provádět stavební úpravy. Projektantem
však bude prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání regulativů všech
ploch umožňující stavby pro bydlení kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace
byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám
v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení,
jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy),
odstranění a změn jejich využití a dostavby stavebních
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proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl.
stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*17).
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RNDr. Lenka Rusá,
Topolová 950, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1295/24; LV 1593, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1547/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: Dlouhý díl, VO3; Aktualizace protipovodňových opatření na území kolem Berounky, umístění koridoru rezervy R1
Text námitky a odůvodnění:
Námitka č. 1: k neexistenci protipovodňových opatření v návrhu ÚP.
Odůvodnění námitky č. 1: V platném ÚPnSÚ Dobřichovice plán protipovodňových
opatření zpracován je. Žádám tedy o revizi protipovodňových opatření a hrází dle
současného stavu zástavby v Dobřichovicích na základě odborné studie a zahrnutí
aktualizovaných protipovodňových opatření také do návrhu nového ÚP.
V současné době je úroveň terénních úprav na pozemcích pozemků průmyslové zóny
VO1 vyšší než výška silnice 5. května a Randova, které dle platného ÚP jsou protipovodňovými hrázemi. Pravděpodobně tedy protipovodňovými hrázemi v současné
době už nejsou.
Námitka č. 2: k napojení koridoru rezervy R1 na stávající místní komunikaci Randova a žádám o řešení napojení na hlavní komunikaci jiným způsobem.
Odůvodnění námitky č. 2: Připojení tak významné dopravní stavby přemostění Berounky na místní komunikaci není v souladu s urbanistickými zásadami, kdy v sousedství této stavby jsou pozemky B3 určené k bydlení.
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Jiří Růženecký,
Na Plzeňce 748,
252 29 Dobřichovice;
Petr Růženecký,
Na Plzeňce 748,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníků pozemku a stavby proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2290, 2291; LV 693, k. ú. Dobřichovice
Text námitky:
pod čj. 1574/2020/ST
Jako vlastníci shora uvedeného pozemku a objektu podáváme námitku proti návrhu
ÚP Dobřichovic pro zařazení výstavby „VIL NA VELKÝCH POZEMCÍCH“ do
plochy B1 na zastavitelné ploše Z05, což je nehorázný nesmysl, když okolní již zastavěná část lokality Na Plzeňce tyto parametry zdaleka nesplňuje.
Tím je dána i nepřijatelná výška plánované výstavby.

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce protipovodňových opatření
je návrhem ÚP Dobřichovic stanovena v subkapitole E.4 „Ochrana před povodněmi“ textové části
a ve výkresu č. N.2 „HLAVNÍ VÝKRES“, vymezením protipovodňových příkopů a hrází, z hlediska
koncepce a podrobnosti návrhu ÚP Dobřichovic je
toto řešení postačující a vodoprávní instituce neuplatnily k této koncepci, a jejímu textovému a grafickému zpracování, připomínky.
Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Trasa a napojení územní rezervy R1
na ulici Randova, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510, včetně mostu,
mimoúrovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality V Luhu, bude v návrhu ÚP Dobřichovic ponechána beze změn. Vymezení územní rezervy
s napojením na Randovu ulici je v souladu s platným
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to do doby její prověření.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: V regulativech plochy bydlení – vily
na velkých pozemcích (B1) není stanovena maximální výška stavby, ale k regulaci výšky zástavby
byla jako podmínka prostorového uspořádání zvolena „regulovaná výška stavby“, nelze to proto
chápat, jako podatel námitky, že výška staveb není
ničím omezena, omezena je. Podmínky pro využití
zastavitelné plochy Z05 jsou stanoveny textovou
částí návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavby, protože se jedná dosud o nezastavě-
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Dále dáváme námitku,
že není ničím ochráněno případné budoucí, nežádoucí navyšování terénu v této lokalitě, která doposud sloužila jako přirozená sběrná a vsakovací plocha okolního terénu,
která měla velký význam i při povodních 2002, tak i při přívalových deštích, kdy není kam jinam vodu odvádět, protože výškový rozdíl od Berounky je minimální, či
téměř žádný. Vybudovaný příkop městem na hranici ul. Pod Strání a přilehlé plochy
k zastavění Z05 vůbec nic neřeší, to je jen jako, aby se neřeklo, spíš taková past pro
vyhýbající se automobily.
Nelze k námitce opomenout,
neřešení dopravní situace, která se rok od roku neřízeně navyšuje a začíná být neúnosná.
Při neustálém zvětšování parkoviště u nádraží, která s touto lokalitou sousedí, se stahuje do této části města, nekontrolovatelné, množství aut ze širokého okolí, kdy by
nebylo od věci pro uživatele, kteří nejsou občany Dobřichovic parkování zaplatit, potom by bylo parkovacích míst akorát.
Bohužel i plánovanou výstavbou na zastavitelné ploše Z05 bude narušena doposud
klidová zóna a to nevratně, protože 10 plánovaných vil je min. 20 aut denně v pohybu a to není ani známo dělení pozemků a trasy budoucích komunikací.
Proto nelze přijmout fakt, že díky megalomanskému plnění a zhodnocování něčích
podnikatelských záměrů se rapidně sníží kvalita bydlení náš všech s onou lokalitou
sousedících.

nou návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit podmínky plochy B1, které musí být
respektovány v procesu povolování výstavby, pokud
bude iniciována.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2233, k. ú. Dobřichovice, vymezil jako zastavitelné území již platný
ÚPnSÚ Dobřichovice s funkčním využitím plochy
pro obslužné funkce (občanskou vybavenost), které
převzal návrh ÚP Dobřichovic jako zastavitelnou
plochu Z05 pro bydlení B1. K podrobnějšímu řešení
zastavitelné plochy Z05 a jejímu výškovému usazení
budou moci uplatnit námitky účastníci následných
správních řízení při rozhodování o změnách v území.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu ÚP
Dobřichovic, podle níž jsou v zastavěném území
města Dobřichovice vymezeny především dopravně
zklidněné pozemní komunikace a nemotoristické pozemní komunikace, které mají sloužit cyklistické dopravě. V územní rezervě R1 je pak ponechána kapacitní pozemní komunikace, odvádějící tranzitní
dopravu mimo zastavěné území města.
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Jan Ryšavý,
Jabloňová 948, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1507/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky je pozemek parc.
č. 1876/15; LV 1580, k. ú. Dobřichovice.
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Jakub Salátek,
Novovysočanská 589/7,
190 00 Praha 9

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1374/5; LV 202, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1584/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: ZK
Kterým návrhem ÚP budu dotčen: podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Text námitky:
Tímto způsobem bych chtěl navrhnout přehodnocení řady parcel 1374/1 – 1374/7
z kategorie ZK (Plochy zemědělské) na kategorii CH (Plochy rekreace).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1374/5, k. ú. Dobřichovice, druhem pozemku „ovocný sad“, leží na
ZPF v lokalitě dalších šesti pozemků parc. č. 1374/1,
1374/2, 1374/3, 1374/4, 1374/6 a 1374/7, k. ú.
Dobřichovice, zvaných jako „Višňovka“, kterou návrh ÚP Dobřichovic vymezuje jako nezastavěné
území stabilizované plochy zemědělské – zahrady
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Odůvodnění uplatněné námitky:
Pozemek byl před 30ti lety prodáván jako stavební (podvodem) a dané oblasti by
prospělo, kdyby se o pozemky v daném pásu začali lidé lépe starat. Rozhodně by
pomohla možnost výstavby chatek a následná kultivace jednotlivých pozemků na zahrady, kde jsou některé i neoplocené, a jsou místem hromadění nepořádku. V současné době pozemky neplní funkci zemědělské půdy či zahradnictví a jsou, až na
jednu výjimku, nepoužívané a slouží pouze jako semeniště plevele či skladiště suti.
Příloha: foto

v krajině (ZK-stav). Podle schváleného Zadání ani
Pokynů po SJ není požadováno zařazení lokality
„Višňovka“ k využití jako plochy rekreace – chaty
a zahrádky (CH), protože toto využití se uplatní
pouze u zastavěného území, a tím lokalita „Višňovka“ není. Pozemek parc. č. 1374/5 je možné oplotit.
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Jakub Salátek,
Novovysočanská 589/7,
190 00 Praha 9

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2083/1, 2096/1; LV 202, 377, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1586/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: B8
Kterým návrhem plochy ÚP budu dotčen: Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
Text námitky:
Tímto způsobem bych chtěl vznést námitku na nejednoznačnost výkladu kdy, a co
lze na pozemcích v oblasti B8 realizovat (stavět).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Co se rozumí pod pojmem Nová zástavba či Nová obytná zástavba není jasné. Je to
stavba rekreačního objektu/domu na současně nezastavěném pozemku? Anebo se to
týká rekonstrukcí/přístaveb či nových staveb na již zastavěných pozemcích, které například nesplňují minimální velikost pozemku (v našem případě 800 m2)? Lze doplňující regulativy doplnit o vysvětlující část? Žádná cesta v oblasti B8 nesplňuje doplňující regulativ v oblasti B8 (šíře 8 m v případě oboustranného provozu).

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic
bude prověřena a upřesněna formulace podmínek
prostorového uspořádání regulativů ploch, a to nejenom plochy bydlení – domy a chaty V Luhu (B8),
ale všech ostatních ploch umožňujících stavby pro
bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace
byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám
v úze-mí, týkající se stávajících staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich
využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona –
viz Pokyny (bod VP*17).

153

Jitka Stohwasserová,
Francouzská 255,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 990/1; LV 761, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1567/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: 990/1
Text námitky:
Žádám o zahrnutí mého pozemku do obchodní zóny.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Původní návrh tento pozemek zahrnoval do obchodní zóny.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 990/1, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, byl v návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 pro SJ vymezen jako
plocha smíšená obytná – obchodní ulice (OU), ale
na základě Pokynů po SJ byla plocha OU významně
redukována. V Pražské ulici byly plochy OU ponechány pouze ve významných uzlových bodech a pozemek parc. č. 990/1 není tímto uzlovým bodem,
námitka proto nemůže být zohledněna.

154

Viktorie Straková,
Souběžná 974, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků proti návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 15. 9. 2020;
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/37 a 1372/13, LV 1745, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1526/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou:
Námitka č. 1: Parcela č. 1372/37 a 1372/13
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NÁMITKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část námitky
Námitka č. 2: Plocha smíšená a výrobní VO2
Námitka č. 3: Znovuzařazení obchvatu silnice II/115
Text námitky a odůvodnění:
K návrhu ÚP pro město Dobřichovice, jehož veřejné projednání proběhlo 10. 9. 2020,
podávám tyto námitky:
Námitka č. 1
Žádám o zařazení do plochy B… tak, jako široké okolí, kolem mých pozemků.
Dále žádám o změnu regulativu minimální velikosti pozemku na 500-550 m2, jako reálně existující skutečnost, abychom se nemuseli obávat toho, že když budeme v budoucnu chtít přestavovat, SÚ nám to nepovolí, protože naše pozemky
nesplňují normativ velikosti pozemku 800 m2 uvedeném v návrhu ÚP.
Odůvodnění námitky č. 1
Nesouhlasím, aby mé, výše uvedené parcely byly zařazena do plochy OU – obchodní
ulice. Nesplňují kritérium minimální velikosti pozemku, které máte uvedené na str.
25, textové části ÚP. Velikost mého pozemku je cca 520 m2 a ne min 800 m2, jak
v ÚP požadujete.
Jsme řada dvojdomů, které jsou oddělené od Pražské ulice zdí, která, alespoň částečně, brání hluku z nesmírně vytížené ulice Pražská, ani jeden z nás, v žádném případě,
se nechce otevírat do ulice Pražská a zřizovat si tam nějaký obchod, provozovnu
a další věci, vámi popsané. Z našich velikostí pozemků to ani není přípustné. Šíře pozemku je pouhých 12 m a v Dobřichovicích máme nejmenší pozemky ze všech. Není
možné v Pražské ulici parkovat, ulice kolem našich domů v Souběžné ulici je jen
těžko obousměrně průjezdná. Je bez chodníků, v případě, že se zde potkají auta proti
sobě, jedno musí uhnout na trávu rostoucí podél plotů.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto jsou
v důležitých uzlových bodech navrženy plochy smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující u pozemků parc. č. 1372/13 a 1372/37, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, původní využití
stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice, jako plocha individuální bytové zástavby (čisté
bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní
čtvrť (B3), o přidanou hodnotu a umožnit reagovat
podateli námitky na situování dotčených pozemků do
městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská,
při vjezdu do města z východní strany od Černošic.
Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně
napomůže ke snížení periferního charakteru místa
a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská,
která tak přestane být pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní.
Navrhované využití pozemků parc. č. 1372/13
a 1372/37 jako plochy OU podatele námitky v ničem
neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje,
a proto nebude změněno na plochu B3 z důvodu zachování navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice.
Námitka č. 2
Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Nesouhlasím s plochou VO2 – Výroba a obchod.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené výŽádám o přepracování části území VO2 – přesné parametry výstavby, řádné
robní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem ÚP
regulativy, podmínky, které nedovolí, aby uprostřed rezidenční části města
Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním vyuvzniklo např. překladiště zboží, které přinese minimální pracovní příležitosti
žitím území plochy výroby a služeb (VS), stanovené
a zatíží naše bydlení hlukem a zplodinami.
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a podmínkami pro
Domnívám se, že smyslem ÚP je vytvoření podmínek pro rozvoj obce ke spoko- využití pozemků stanovených platným RP Dobřijenosti obyvatel Dobřichovic, nikoliv pro znepříjemnění jejich života v obci. Ná- chovice – Dlouhý díl, vydaným dne 21. 9. 2010.
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NÁMITKY
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poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
vrh projektanta může být jakýkoliv, nemusí chtít, ve své vizi, plochu VO2 jako
plochu výrobní, může si tam představit park, nebo sportoviště. Je v obci, která
se chlubí rezidenčním bydlení a ne plochami jako u dálnice D1 u Modletic.
Odůvodnění námitky č. 2
Dle nového ÚP jste navrhli v části obce Dlouhý díl, vybudovat 117 bytových jednotek na 73 parcelách. Navrhujete zastavět všechny volné části v této lokalitě. Počítáte
s nárůstem rezidenčního bydlení o více než 260 osob.
Do této residenční lokality navrhnete plochu VO2. Uprostřed nových domů a našich
stávajících, je plocha, která má méně regulativů než plocha VO1 – která se nachází
u sběrného dvora, kde tato plocha vznikla právě k těmto účelům. Navrhujete plochu
zastavěnosti 2000 m2 bez omezení zastavěnosti!!!!! VO1 má zastavěnost 50 %!!!
Procento zahrady není stanoveno vůbec, VO1 má 30 %. Není stanovena ani minimální velikost pozemku, VO1 má 100 m2.
V odůvodnění píšete, jak chcete uklidnit Pražskou ulici, jak se má stát obchodně rezidenční ulicí s obchody. Místo toho město povolilo v místě VO2 firmu Alset, ze které každé ráno vyjíždí desítky kamionů přes město a zamořují už tak rušnou ulici. Na
straně 90 – odůvodnění ÚP píšete, že velká pekárna, která by byla zásobováno denně
kamiony není přípustná. Ale již nyní jsou kamiony přepravní společnosti dovoleny,
obci to nepřináší žádné pracovní příležitosti, žádné výhody, kromě ničení komunikací v okolí. Jak chcete zabránit vzniku podobných skladů, jako jsou tam teď v době
firmy Dřevo Říha do budoucna, když nedáte regulativy výstavby? Proč zařazujete
obytné domy, které nesplňují vámi předepsaná kritéria do ploch Obchodní ulice, místo
toho, abyste se snažili vyřešit právě tuto plochu VO2, která snižuje komfort bydlení
v nesmírně velké lokalitě obce, která tam již stojí a ještě se minimálně zdvojnásobí?
Námitka č. 3
Žádám o koncepci dopravní infrastruktury a o znovuzařazení přeložky silnice
II/115, která by se snažila o zklidnění průjezdu obcí a tím pádem o zlepšení bydlení.
Odůvodnění námitky č. 3
V odůvodnění ÚP se nepočítá s návrhem na přeložku silnice II/115, z důvodů obce
Lety, atd.… nám tato úvaha nepřipadá správná. V takovém případě nelze z ulice
Pražská nikdy udělat klidnější zónu a odlehčit obci v tranzitní dopravě. V návrhu máte možný obchvat Dobřichovic ze strany od Všenor, včetně nového mostu. Tento obchvat by ale končil právě v ulici Pražská a dále by auta pokračovala právě kolem našich nemovitostí a zpět do obce. Logicky by na tento vámi upřednostněný návrh měl
navazovat obchvat silnice II/115.

Jedná se o stávající plochy VO2, vymezenou návrhem ÚP Dobřichovic v zastavěném území. Přestavba stabilizované plochy VO2, spočívající ve
vymístění stávajícího depa nákladní dopravy, nebyla Zadáním požadována. Regulativy plochy smíšené
výrobní – výroba a obchod u řeky (VO1), odpovídají rovněž regulativům platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

Námitce č. 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ, z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale problémem celého Poberouní, který musí
být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje,
který dopravní situaci řeší posílením dopravní
funkce silnice II/116 mezi Řevnicemi a Pražským
okruhem. Severní obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje není vymezen v ZÚR Středočeského kraje, nelze proto tento nadmístní záměr
vymezovat v ÚP Dobřichovic. Koncepce dopravy
jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D
„KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
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textové části a ve výkresu č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic. V územní rezervě
R1 je pak ponechána kapacitní pozemní komunikace, odvádějící tranzitní dopravu mimo zastavěné
území města.

155

Ing. Vladimír Stupavský,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 16. 9. 2020;
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Ruská ulice, parc. č. 834 (pozemek školpod čj. 1569/2020/ST
ních dílen)
Text připomínky:
Nesouhlasím s tím, že pro tento pozemek není v návrhu ÚP stanovena regulovaná
výška stavby, maximální výška stavby, minimální velikost pozemku ani maximální
zastavěnost.
Odůvodnění:
Pro pozemek školních dílen (resp. dle katastru ovocný sad) v Ruské ulici je navrhována funkce občanského vybavení OV. Pozemek je ale ze všech stran obklopen RD
se zahradami, nachází se v oblasti B3, která je charakterizována jako „zahradní čtvrť“
s hlavním využitím bydlení v RD. Pokud by na pozemku byla postavena „solitérní
stavba většího měřítka“ bez ohledu na regulativy platné pro okolní RD, jak to dovoluje návrh ÚP, poškodilo by to současný jednotný vzhled oblasti. Zároveň by vznik
stavby většího měřítka výrazně snížil kvalitu bydlení na sousedních pozemcích –
velká stavba předpokládá velký počet obyvatel/klientů a s tím spojený automobilový
provoz a hluk, což je v klidné oblasti zahradní čtvrti nežádoucí.
Požaduji, aby v návrhu ÚP byl pro dotčený pozemek stanoven stejný výškový regulativ jako pro oblast B3, tedy regulovaná výška stavby 8 metrů, 2+1 nadzemní podlaží,
maximální výška stavby 12 metrů a maximální zastavěnost 25 %.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
základě Za-dání byl upraven podle Pokynů po SJ
a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zařazeny stávající pozemky veřejné občanské
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveny
tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj, a proto
nejsou textovou částí návrhu ÚP Dobřichovic záměrně stanoveny žádné podmínky prostorového
uspořádání, než zastavěnost a procento zahrady,
protože zcela postačující regulaci zajistí podmínky
využití území. Nebylo by logické pro plochu OV
stanovovat nějaké podmínky prostorového uspořádání, protože je třeba každý záměr, který vyhoví
podmínkám využití území plochy OV, individuálně
posoudit z hlediska prostorových parametrů konkrétního umístění, to nelze paušalizovat jako zástavbu obvyklých staveb. Nadále proto bude plocha
OV ponechána bez stanovení podmínek prostorového uspořádání, a to bez regulované výšky stavby,
maximální výšky stavby a minimální velikosti pozemku.

156

Ing. Ludmila Stupavská,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 155.
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1570/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 155.
Ve vlastnictví podatele námitky jsou pozemky parc.
č. 875 a 877; LV 535, k. ú. Dobřichovice.

157

Libuše Stupavská,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 155.
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1571/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 155.
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158

MgA. Jiří Suchan,
Lesní 1171, 252 29 Dobřichovice;
RNDr. Vítězslav Valenta,
Na Vyhlídce 953,
252 29 Dobřichovice;
Ing. Zdeňka Valentová,
Na Vyhlídce 953,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2924/2; LV 1984, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1495/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: viz přiložená grafická příloha
Text námitky:
Díky doplňující podmínce pro plochy bydlení B7: „V plochách určených k zástavbě
nelze tyto plochy do vzdálenosti 25 metrů od hranice ploch lesa (L) využít pro nové
nadzemní objekty vyjma oplocení a přístaveb směrem od lesa“ nebude možné v severní části parcely 2924/2 (po jejím rozdělení) smysluplně umístit nový RD (viz grafická příloha).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Pozemek 2924/2 je přilehlý k pozemku lesa p. č. 2925/1 a přes ulici k dalšímu pozemku lesa p. č. 2921/1, přičemž tyto oba lesní pozemky jsou „ostrůvky“ obklopené
bytovou zástavbou a nemohou tedy řádně plnit funkci lesa. Proto jsou oba lesní pozemky v návrhu nového ÚP Dobřichovic určeny k trvalému odnětí z PUPFL.
Při použití navržených regulativů a povinného 2 m odstupu od sousedních pozemků
je pak z pozemku o ploše cca 1100 m2 k dispozici pro stavbu nového RD pouze plocha 98 m2 (6,5 × 15 – viz grafická příloha). Umístění nové stavby muselo být velmi
blízko stávajícího RD a tím by se podstatně zhoršily stávající a nové podmínky bydlení. Navíc by bylo nutno vykácet vzrostlé dubové stromy.
Navrhujeme tedy, aby doplňující podmínka: „V plochách určených k zástavbě nelze
tyto plochy do vzdálenosti 25 metrů od hranice ploch lesa (L) využít pro nové nadzemní objekty vyjma oplocení a přístaveb směrem od lesa“ byla opatřena poznámkou
o neplatnosti v případě, že přilehlý lesní pozemek je určen k trvalému odnětí z PUPFL.
Příloha: snímek mapy KN s vyznačením dotčeného území

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Doplňující podmínka k ochraně
PUPFL v plochách bydlení – domy v lese (B7), ve
které leží pozemek parc. č. 2924/2, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitky, stanovená regulativy návrhu ÚP Dobřichovic i pro další plochy,
vzešla z Pokynů po SJ z vyhodnocení výsledků SJ
o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 a řešení stanoviska orgánu státní správy lesů, Městského úřadu
Černošice, čj. MUCE 47364/2016 OŽP/Mac ze dne
11. 7. 2016 a je neměnná. Novou stavbu RD bude
možné na pozemku parc. č. 2924/2 po rozdělení
umístit, až po realizaci odnětí PUPFL u sousedních
pozemků.
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Vojtěch Suchý,
Říčanská 128, 252 43 Průhonice;
Ivana Suchá,
Brechtova 850/33, 149 00 Praha 4

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/19; LV 1792, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1566/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: Území mezi ulicí Souběžnou a Pražskou
Text námitky:
Nesouhlasíme se změnou v novém návrhu ÚP z BC4 na OU.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V této části území jsou pouze RD. Území bylo určeno = rozparcelováno na dvojdomky a žádáme, aby toto bylo zachováno! Nový regulativ by toto neumožňoval.
Změnu z BC4 na OU nevidíme jako smysluplnou vzhledem k současnému typu a rozsahu zastavěnosti.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemku parc. č. 1372/19, k. ú. Dobřichovice, ve
vlastnictví podatelů námitky, původní využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ Dobřichovice,
jako plocha individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť
(B3), o přidanou hodnotu a umožnit reagovat podateli námitky na situování dotčených pozemků do
městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit
potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města z východní strany od Čer-
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nošic. Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice
výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa a následnému zklidnění dopravy na ulici
Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat
a profitovat z ní. Navrhované využití pozemku parc.
č. 1372/19 jako plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude změněno na plochu B3 z důvodu
zachování navržené urbanistické koncepce města
Dobřichovice.
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Vojtěch Suchý,
Říčanská 128, 252 43 Průhonice;
Ivana Suchá,
Brechtova 850/33, 149 00 Praha 4

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 159.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1627/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 159.
Ve vlastnictví podatelů námitky je pozemek parc.
č. 1372/19; LV 1792, k. ú. Dobřichovice.
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Jan Sýkora,
Strmá 330, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2529/1, 2530; LV 86, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1606/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: Pozemky parc. č. 2529/1, 2530
Text námitky:
Podávám námitku proti rozsahu přípustného a podmíněně přípustného využití u regulativu B2 – plochy bydlení – domy ve svahu u dotčeného území.
Plochy území dotčeného námitkou jsou vymezeny jako plochy bydlení. Tak, jak je
navrženo přípustné a podmíněně přípustné využití, zde charakterizuje spíše plochy
smíšené. Tak, jak je to nyní navrženo, je možné stavět téměř cokoliv v mezích podmínek prostorového uspořádání. Tedy například stavby pro školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, hřiště a sportoviště,
ubytování do kapacity 15 lůžek, nerušící provozovny služeb.
Pro tyto typy staveb jsou však vymezeny samostatné plochy jako například regulativ
občanského vybavení (OV), obchodní ulice (OU) a centrum (C1, C2). V případě navrženého podmíněně přípustného využití mohou být navíc tyto stavby stěží součástí
staveb pro bydlení dle § 21 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb. a s respektováním té skutečnosti, že na jednom pozemku může být umístěna pouze jedna stavba hlavní a pouze jedna stavba pro podnikatelskou činnost do 25 m2 plochy.
Domnívám se, že navržená šíře přípustného a podmíněně přípustného využití není
pro oblast individuální bytové zástavby (RD a vily na velkých pozemcích) vhodná.
Navrhuji omezit rozsah přípustného využití u regulativu B2 – plochy bydlení – domy
ve svahu například takto:
Přípustné využití:
• kanceláře, ateliery, zdravotnické a sociální služby, školství, vnitřní sportovní zaří-

Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2529/1, 2530, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
a další pozemky parc. č. 2466/1, 2466/4 a 2466/5,
dotčené námitkou, jsou začleněny dle návrhu ÚP
Dobřichovic do zastavěného území stabilizované
plochy bydlení – domy ve svahu (B2-stav), z jejíž
regulativů, uvedených v kapitole F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou
službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7). Jiným způsobem nebude přípustné využití a nepřípustné využití
plochy bydlení – domy ve svahu (B2) měněno.
V návaznosti regulativů návrhu ÚP Dobřichovic na
podmínky funkčního a prostorového využití platného ÚPnSÚ Dobřichovice, by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do
legitimního očekávání vlastníků pozemků dotčených
zásadní změnou regulativů. Úkolem ÚP není
ochraňovat zájmy jedněch vlastníků vůči druhým
vlastníkům, k tomu slouží územní řízení o konkrét-
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zení (např. posilovna, solárium, fitness) jako součást RD, pokud vliv činností nebude negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem apod.) a pokud
nebude snížena kvalita prostředí a pohoda bydlení, a které jsou určeny a slouží potřebám obyvatel území
• vedlejší stavby a zařízení bezprostředně související s hlavním využitím plochy, jako
například garáže, bazény, altány, zahradní domky
• dětská hřiště
• nezbytné stavby dopravní infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• nezbytné stavby technické infrastruktury pro zajištění funkčnosti plochy
• užívání stávajících staveb pro rodinnou rekreaci a stávajících provozoven
Nepřípustné využití:
• jakékoli jiné využití nesouvisející s hlavním či přípustným využitím
• veškeré využití a veškeré stavby, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu bydlení a životního prostředí, jako např. chovatelství a pěstitelství, popř. zásadně narušují urbanistický charakter plochy jako např. vysílače mobilních operátorů
• nové provozovny (například dílny, servisy atd.), maloobchod, veřejné stravování
a ubytovací zařízení, to vše jako součást stavby RD i jako nové samostatné stavby;
přístavby a nástavby stávajících provozoven
• nové stavby bytových domů, řadových RD a dvojdomů, nové stavby pro rodinnou
rekreaci
• vedlejší stavby ani jejich části nesmí být určeny pro bydlení (nesmí obsahovat byty).
Odůvodnění uplatněné námitky:
Dotčené území je v platném ÚP vymezeno jako plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení. Nově vymezené přípustné nebo podmíněně přípustné využití území
může narušit podmínky pro bydlení v kvalitním prostředí. Častý argument, že i stávající regulativ umožňuje poměrně široké přípustné využití, není relevantní (minimálně
regulativ prostorového uspořádání dotčeného území je jiný). Při aktuálně navržených
podmínkách prostorového uspořádání u regulativu B2 ve spojitosti s rozsahem vymezení přípustného a podmíněně přípustného využití lze na pozemcích parc. č. 2466/5,
2466/4 a 2466/1 postavit například až dvě stavby občanského vybavení o velikosti
400 m2 obě o délce 25 metrů a výšce 14 metrů. Při potenciálním využití těchto staveb
jako občanského vybavení (zdravotnictví, školství, dům s pečovatelskou službou
apod.), což návrh regulativ B2 umožňuje, může být pro mě jako souseda omezena kvalita bydlení a zároveň lze předpokládat neúměrné navýšení dopravní zátěže v území dotčeném námitkou, kde již současná dopravní situace je kritická. Dle návrhu ÚP mohou
být dle regulativu B2 budovány i stavby, které dle mého názoru sníží kvalitu prostředí
a pohodu bydlení, a které navíc nemusí sloužit potřebám obyvatel města.
Navrhovaný rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití, které umožňuje
rozprostření občanského vybavení v ploše bydlení je v rozporu s požadavky vyhl.

ním záměru na změnu v území. Úkolem ÚP je stanovit, mimo jiné, urbanistickou koncepci, tj. plošné
a prostorové uspořádání území, které je obvykle polyfunkční, nelze proto z regulativů plochy B2 vypustit přípustné a podmíněně přípustné využití, které
naplňuje množina staveb a využití ve stanovených
mezích, vedle hlavního využití bydlení v RD, bez
nichž by bydlení nebylo možné, jako je technická
a dopravní infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství. V případě realizace některého
záměru na změnu v území, dojde k jeho posouzení
stavebním úřadem podle § 90 stavebního zákona
a ve většině případů také úřadem územního plánování jako orgánem územního plánování podle § 96b,
a je projednán v nějaké formě povolovacího řízení,
ve kterém může každý dotčený vlastník účinně hájit
svá práva, tuto platformu nemůže naplnit ÚP.
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č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „OPVÚ“), ust. § 3 odst. 3, dle kterého „Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména
z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území.“ a s ust. § 4 (1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují
za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných
prostranství a občanského vybavení.
Povoleným rozsahem přípustného a podmíněně přípustného využití v území dotčeném námitkou může dojít ke znehodnocení kvality obytného prostředí v sousedství,
ve kterém se nachází můj dům. Koncepce promísení občanské vybavenosti v běžné
zástavbě generuje konflikty s bydlením, které jsou v současnosti známé.
Bez zjevné opory ve veřejném zájmu se tak zakládá nebezpečí znehodnocení mého
vlastnictví.
Rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití v návrhu regulativu B2 nechrání stávající kvalitu bydlení a vyvolává značné riziko ohrožení kvality prostředí obytné zástavby, tvořené převážně RD. Do klidného území sloužícího bydlení přinese
provoz staveb občanského vybavení vyšší nároky na dopravní obsluhu a činnosti,
které jsou odlišné od stávajícího charakteru území a kolidující s požadavky na kvalitu
obytného prostředí. Jedná se např. o hrozbu zvýšení intenzity dopravy způsobené příjezdem uživatelů/zákazníků staveb občanského vybavení a jejich zásobování, problémy s odstavováním vozidel uživatelů OV a vozidel zásobování. Na to nejsou komunikace v dotčeném území připravené.
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RNDr. Vilém Sýkora,
ze dne 15. 9. 2020;
Všenorská 855, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Kateřina Sýkorová,
pod čj. 1546/2020/ST
Všenorská 855, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2005/1, 2005/4; LV 1335, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: samostatná příloha
Text námitky:
Na základě Stavebního zákona uplatňuji tímto připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic:
Námitka č. 1 k návrhu ÚP Dobřichovic
Regulovaná výška stavby a maximální výška objektů lokality B4 – Domy V Luhu
Jsme vlastníky nemovitostí parc. č. 2005/1 a 2005/4 v k. ú. Dobřichovice, Všenorská
855. Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji námitku ohledně předepisovaných regulovaných a maximálních výšek objektů novostaveb. Lokalita V Luhu je
charakteristická plochou niveletou jednotlivých pozemků, které jsou situovány podél
Všenorské ulice, resp. mezi ulicí Všenorskou a železniční tratí. Je to dáno historickým utvářením plochy a vytvořením protipovodňových hrází a příkopů podél komunikací, a především původně v patě železničního násypu. Tyto příkopy sloužily k odvedení povrchových vod ze zmíněného prostoru směrem k východu do potoka, který
zde křižuje železniční trať a Všenorskou ulici a odvádí povrchové vody do Berounky.
Navrhovaný ÚP sice uvádí regulovanou výšku, ale nedefinuje maximální možnou

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky prostorového uspořádání
v ÚPD charakteru ÚP se neuvádějí nikdy v absolutních nadmořských výškách, je to mimo jejich podrobnost, která náleží svým obsahem RP nebo
územnímu rozhodnutí podle § 43 odst. 3 stavebního
zákona. Nadmořská výšková kóta se uplatní v následně při umísťování záměrů v území. Projektantem
návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena a upřesněna
formulace podmínek prostorového uspořádání regulativů ploch, a to nejenom plochy bydlení – domy
V Luhu (B4), ale všech ostatních ploch umožňují-
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výšku objektu uvedenou v nadmořských výškách. To způsobuje, že budoucí novostavby, v ploše B4, mohou být výrazně převýšené, neboť úroveň terénu může být
účelově navyšována a tím zvyšována úroveň ±0,00 m. Jestliže je regulována maximální výška stavby, resp. ustupující podlaží nebo šikmá střecha, měla by být zároveň
uvedena hodnota maximální nadmořské výšky. Navrhuji, aby „regulovaná výška
stavby“ byla z toho důvodu 7 m (tj. maximální výška hlavní římsy nebo atiky vzhledem k nadmořské výšce líce komunikace Všenorská) a „maximální výška stavby“ (tj.
včetně ustoupeného podlaží nebo hřebene střechy) 10,0 m. Zároveň vzhledem k prostorovým stávajícím parametrům podél komunikace Všenorská navrhuji, aby výjimka z maximální regulované výšky objektu ve věci jednoho ustupujícího podlaží platila tak, aby toto ustoupené podlaží bylo vzdáleno od průčelí objektu minimálně 4 m
směrem do vnitrobloku. To zajistí, že budoucí výstavba bude v prostorové shodě
s okolní stávající výstavbou. Při posuzování návrhu ÚP u nezastavěných ploch v rámci
stávající struktury zástavby musí být rozhodující vnímání takové nové zástavby z přilehlého veřejného prostranství.
Odůvodnění námitky č. 1:
Okolní objekty jsou o maximálních výškách (k hřebenům střech) v rozsahu 6,5 až
cca 10 m s tím, že atika, resp. hlavní římsa nad okny je v podstatně nižších úrovních
(okolo 4-6 m). V případě, že je předepsán regulativ o výšce 8 m pro 2 podlaží a stavba je založena na niveletě nad stávajícím rostlým terénem (například o další 1-1,5 m),
jsou navržené podmínky prostorového uspořádání nepřijatelné. Nad regulovanou
výšku návrh ÚP nyní umožňuje realizovat ustoupené podlaží tak, aby maximální
výška objektu nepřesáhla 12 m, přičemž sousední objekty jsou svojí maximální výškou výrazně níže pod touto hodnotou. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že
navrženými regulativy lze narušit panorama lokality podél Všenorské ulice a k totální
změně měřítka přilehlých veřejných prostranství. Z toho důvodu navrhuji, aby navržená maximální výška objektů v ploše B4, tedy včetně možného ustupujícího podlaží, resp. střechy byla max. 10 m, které se měří ve svislé ose od úrovně komunikace
Všenorská v místě hranice pozemku a komunikace. Výška vyjádřená nadmořskou
výškou v systému Balt pv je cca 213 m n. m.
Takový regulativ rovněž bude jedním z parametrů, které budou bránit případnému
navyšování nivelety terénu pozemku nad úroveň komunikace Všenorská. Navýšení
terénu by představovalo překážku v odtoku povrchové vody v období zvýšených či
extrémních srážek a s tím spojených povodňových stavů. V celé ploše B4, zvláště mezi
Všenorskou a železniční tratí je nutné zajistit plynulý odtok vody, kterému by zvýšení
nivelety terénu výrazně bránilo a následně by mohlo poškodit stávající stavby.
Námitka č. 2 k návrhu ÚP Dobřichovic
Prostorové uspořádání objektů lokality B4 – Domy V Luhu
Jsme vlastníky nemovitostí parc. č. 2005/1 a 2005/4, k. ú. Dobřichovice, Všenorská 855.
Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji námitku ve smyslu možného prostoro-

cích stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich
výklad a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu
ke všem změnám v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich
změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich využití a dostavby stavebních
proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl.
stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*17).

Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky prostorového uspořádání
plochy bydlení – domy V Luhu (B4), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic, nebudou doplněny o regu-
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vého uspořádání na ploše v ÚP označené kódem B4. ÚP nedostatečně definuje budoucí podobu zástavby na zastavitelných pozemcích této lokality. Navrhuji, aby byla
zachována stávající urbanistická struktura a její celkový obraz. Plocha B4 leží podél
ulice Všenorská, která je charakteristická izolovanými rozptýlenými RD, všechny
o objemu a prostorovém uspořádání odpovídajícímu hlavním znakům této oblasti.
Jedná se zejména o individuální strukturu zástavby odpovídající územním podmínkám, ve kterých zcela převažují RD. Jako nepřípustné využití jsou sice uvedeny bytové a řadové domy, což je zcela v pořádku.
Navrhuji doplnit i nepřípustné navázání sousedních objektů orientovaných kolmo na
komunikaci Všenorská (v případě účelového rozdělení pozemků hranicí souběžnou
s Všenorskou či železniční tratí).
Odůvodnění námitky č. 2:
Navázání dvou objektů ve směru kolmém na Všenorskou ulici, i při dodržení velikostních parametrů ÚP by představovalo výrazné ohrožení v odvodňování povrchových vod při extrémních srážkách a povodňových stavech. Jakékoliv zabránění plynulého odtoku povrchové vady v době extrémních srážek a povodňových stavů představuje ohrožení a případné poškození objektů stávajících či nových ve směru „proti
proudu řeky“ tj. západně od případného přehrazení.
Přílohy:
• Informace o pozemku parc. č. 2005/1
• Informace o pozemku parc. č. 2005/4
• Kopie mapy KN
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Štěpán Šikoš,
ze dne 16. 9. 2020;
Souběžná 971, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Lenka Šikošová,
pod čj. 1573/2020/ST
Souběžná 971, 252 29 Dobřichovice

o námitkách a odůvodnění
laci nepřípustného navázání sousedních objektů
orientovaných kolmo na komunikaci Všenorská,
která náleží svým obsahem RP nebo územnímu rozhodnutí podle § 43 odst. 3 stavebního zákona. Z hlediska odtoku povrchových vod při extrémních srážkách a povodňových stavech, posuzuje záměry na
změny v záplavovém území [§ 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona] a vydává souhlas příslušný vodoprávní úřad podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/10, 1372/34; LV 1839, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou:
1. Území označené v návrhu ÚP jako OU na východní části ulice Pražská, konkrétně
parcelní číslo 1372/10 a 1372/34 v k. ú. Dobřichovice
2. Území označené v návrhu ÚP jako Z02
3. Území označené v návrhu ÚP jako VO2
Text námitky a odůvodnění:
Jako vlastníci výše uvedených nemovitostí podáváme tímto následující námitky proti
Návrhu nového ÚP pro město Dobřichovice:
1. Námitce se nevyhovuje.
1. Vyloučení pozemku na parcelním čísle 1372/10 a 1372/34 v k. ú. Dobřichovice
z regulativu OU (plochy smíšené obytné – obchodní ulice) a zařazení těchto poOdůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje
zemků do regulativu B3 (plochy bydlení – zahradní čtvrť) nového ÚP nebo zpět
transformaci ulice Pražská na městskou třídou.
tak, jak jsou ve stávajícím ÚP a to v souladu s regulativem okolních nemovitostí
Proto jsou v důležitých uzlových bodech navrženy
a dále také úpravu podmínek prostorového uspořádání regulativu, do kterého buplochy smíšené obytné – Obchodní ulice (OU),
dou zařazeny, která zohlední jejich stávající skutečný stav a to zejména požadovarozšiřující u pozemků parc. č. 1372/10 a 1372/34,
nou minimální velikost pozemku, které je pro naše pozemky nesplnitelná, a to ať
k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitjiž úpravou minimální velikosti pozemku v regulativu anebo uvedení výjimky na
ky, původní využití stanovené jenom pro bydlení
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skutečný stav již zastavěného území.
dle ÚPnSÚ Dobřichovice, jako plocha individuOdůvodnění námitky 1:
ální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4
Naše pozemky, které jsou nově zařazeny do tzv. obchodní ulice OU (smíšené plochy)
(BC4), kterou představuje v návrhu ÚP Dobřina východním konci Pražské ulice, spadají podle stávajícího ÚP do regulativu BC4
chovic plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
(plochy individuální bytové zástavby a čistého bydlení) stejně jako všechny pozemky
o přidanou hodnotu a umožnit reagovat podateli
v ulici Souběžná.
námitky na situování dotčených pozemků do
Regulativ OU byl již v minulém připomínkovém řízení kritizován a nakonec z půměstské třídy. V těchto místech je žádoucí podpovodně celé Pražské ulice zůstaly v této kategorii zařazeny jen pozemky na jejím zařit potenciál městského charakteru podél ulice
čátku a konci.
Pražská, při vjezdu do města z východní strany
Se zařazením našich pozemků do regulativu OU zásadně nesouhlasíme, neboť nesplod Černošic. Hustší a živější zástavba podél
ňují předpoklady, aby se obchodní ulicí mohly stát, a žádáme o zařazení do regulatiPražské ulice výrazně napomůže ke snížení perivu B3, kterému odpovídá ráz celé ulice Souběžná. Konkrétní důvody.
ferního charakteru místa a následnému zklidnění
i) Pozemky mají nevhodnou velikost pro daný účel. Jedná se o nejmenší pozemky na
dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být
Pražské ulici, jejich výměra se pohybuje kolem 550 m2 a navíc mají velmi malou
pouze průtahem města a dokáže se s dopravní záuliční čáru, která se pohybuje kolem 12 m. Typická délka uliční čáry je na ulici Pražtěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované
ská, kolem 25 – 30 m.
využití pozemků parc. č. 1372/10 a 1372/34 jako
ii) Rovněž technická infrastruktura absolutně nesplňuje požadavky pro OU. Ulice
plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje
Souběžná (jejíž součástí jsou i naše pozemky), která je regulativem OU hlavně omea k ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nezena, reálně neodpovídá normám pro tento regulativ, ať už z pohledu šíře a kapacity
bude změněno na plochu B3 z důvodu zachování
ulice, absence parkovacích míst, či především z hlediska bezpečnostního a požárního.
navržené urbanistické koncepce města Dobřichovice. Ulice Souběžná není součástí plochy OU,
iii) Důkazem nevhodnosti zařazení parcel východní části ulice Pražská do OU je rovale je vymezena jako standardní plocha veřejněž fakt, že z 18 pozemků, které jsou pro regulativ OU vybrány, celých 14 nesplňuje
ných prostranství – uliční prostranství (UP).
základní parametry minimální výměry. Tento rozpor je velmi významný, protože pozemky dosahují lehce více než pouhé poloviny požadované výměry pozemku OU.
iiii) Dále se jedná o poměrně novou zástavbu s kolaudacemi v letech 2002-2003, majiteli jednotlivých pozemků jsou dlouhodobě rodiny, tzn., že se nepředpokládá prodej
nemovitostí, zásadní rekonstrukce.
iiiii) Zavedením OU by však mohlo vést k nahodilým, nekoordinovaným stavebním
přestavbám ve stávající zástavbě, či velkému zahušťování zástavby na malých pozemcích, která by nenávratně zhoršila urbanistickou hodnotu území i kvalitu bydlení
obyvatel v dotčené lokalitě.
Změnu ÚP rovněž vnímáme jako omezení našich vlastnických práv vzhledem k tomu, že regulativ definuje pro nás nesplnitelnou velikost pozemku. Zde navrhujeme
buď snížení požadavku na minimální velikost, nebo udělení výjimky dle skutečného
stavu stávající zástavby.
Vlastníci staveb na pozemcích nemohou být odmítnuti při jakékoliv změně, která vyžaduje stavební povolení, pro nesoulad s ÚP jen proto, že nesplňují minimální velikost pozemku.
2. Námitce se nevyhovuje.
2. Stanovení podmínek regulativu pro území Z02 a odstranění nesouladu textové
a grafické části ÚP pro toto území tak, aby bylo specifikováno hlavní a přípustné
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné
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využití území s tím, že bude doplněno jako nepřípustné využití území minimálně
plochy Z02 „Souběžná“ jsou stanoveny textovou
v rozsahu definice stávajícího ÚP pro regulativ BCX tj. zejména, že „nepřípustné
částí návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilijsou stavby a činnosti narušující pohodu prostředí (nadměrné nároky na zásobovázované zástavby, protože se dosud jedná o nezaní, navýšení dopravního zatížení okolních obslužných komunikací, hluk, zápach,
stavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro
vibrace)“.
novou zástavbu uplatnit podmínky, které musí být
Odůvodnění námitky 2:
respektovány v procesu povolování výstavby, poÚzemí Z02 se nachází v blízkosti námi vlastněných výše uvedených nemovitostí, tukud bude iniciována, jinak platí stávající využití.
díž nelze vyloučit vzájemné a i velmi pravděpodobné ovlivňování.
V části zastavitelných ploch Z02 a Z03, vymezeV grafické části ÚP je území Z02 tvořeno kombinací regulativu B3 a OU.
ných návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha bydRegulativ OU je však značně uvolněný. Z hlediska zastavěnosti tak představuje zálení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení v RD
sadní rozdíl oproti B3 a pravděpodobně tím pádem i zhoršení podmínek ovlivňujících
hlavním využitím, protože je zařazeno do podmíkvalitu bydlení okolní rezidenční zástavby. Při komplexním řešení nezastavěného
něně přípustného využití, jinak jsou regulativy
území však může být smysluplně realizovatelný.
plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staU regulativu B3 je v textové části ÚP uvedeno, že hlavní využití ani přípustné využití
veb RD v ploše Z02 a Z03, ale i staveb pro školse nevztahuje na území Z02 a Z03, přičemž hlavní využití ani přípustné využití není
ství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou služpro tyto plochy nikde definováno. Uvedená skutečnost představuje výraznou nejedbou, je prokázání splnění požadavků hygienicnoznačnost a otvírá prostor nižným spekulacím a výkladům, zároveň vystavuje návrh
kých hlukových limitů ze silnice II/115 s možností
ÚP značnému riziku zneužitelnosti. Navíc tuto nespecifikaci vnímáme jako rozpor
realizace protihlukových opatření. Tuto podmíns cílem a zásadami územního plánování v Dobřichovicích. Z těchto důvodů žádáme
ku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdrao jednoznačnou specifikaci využití plochy Z02.
ví, Krajská hygienická stanice Středočeského
Vzhledem k tomu, že Z02 těsně přiléhá ke stávající rezidenční zástavbě (mimo jiné
kraje, ve stanovisku čj. KHSSC 22202/2016 ze
jsou zde i naše pozemky) a také k nejasnostem ohledně plánovaného využití, považudne 11. 7. 2016.
jeme za žádoucí chránit komfort obyvatel rezidenční oblasti minimálně stejně, jak to
činil stávající ÚP, co do zatížení dopravní i technické infrastruktury, zápachu, hluku
a jiných negativních vlivů.
3. Specifikování podmínek regulativu pro území VO2 v rozsahu minimálně odpoví- 3. Námitce se nevyhovuje.
dajícím návrhu pro území VO1 s vyloučením takových staveb a využití, které naOdůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené
rušují pohodu prostředí obdobně či přiměřeně, jak je uvedeno v námitce 2.
výrobní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem
Odůvodnění námitky 3:
ÚP Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním
Území VO2 (část tzv. Dřevo Říha) sousedí přes ulici Pražskou s výše uvedenými
využitím území plochy výroby a služeb (VS), stanemovitostmi, které vlastníme.
novené platným ÚPnSÚ Dobřichovice a podmínZejména tato zmíněná část území VO2 je, eventuálně se plánuje být obklopena úzekami pro využití pozemků stanovených platným
mím rezidenční výstavby regulativu B3. Z hlediska ochrany rezidenčního bydlení je
RP Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaným dne 21.
zarážející, že podmínky regulativu VO2 jsou významně uvolněnější, než obdobné
9. 2010. Jedná se o stávající plochy VO2, vymeplochy VO1 nacházející se u řeky, které není rezidenčním bydlením obklopena a je
zenou návrhem ÚP Dobřichovic v zastavěném
více oddělena.
území. Přestavba stabilizované plochy VO2, spoOproti VO1 zejména není pro VO2 stanovena žádná míra zastavěnosti a nejsou stačívající ve vymístění stávajícího depa nákladní
noveny minimální velikosti pozemku. Jako hlavním využitím pozemku je navíc podopravy, či fy Dřevo Říha, nebyla Zadáním požavolena specifická činnost skladování a to bez jakýchkoli limitů.
dována. Regulativy plochy smíšené výrobní – výU území VO2 nejsou v ÚP opatření pro regulaci rizika negativního působení povoleroba a obchod u řeky (VO1), odpovídají rovněž
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ného způsobu využití na rezidenční bydlení a jeho eliminace. Z tohoto důvodu by
měl být regulativ v této oblasti daleko striktnější než je tomu v oblasti VO1.
Pokud nelze stávající nevhodné využití (např. skladování) eliminovat vzhledem
k existujícímu stavu, veřejnoprávním povolením či soukromoprávním smlouvám,
navrhujeme, aby bylo limitováno na stávajícím stavu a nikoli rozšiřováno.
Vzhledem k tomu, že VO2 se opět nachází v těsné blízkosti stávající rezidenční zástavby (a rovněž našich pozemků) a zároveň s ohledem na nejasnosti ohledně plánovaného využití, považujeme za důležité eliminovat i negativní dopad na rezidenční
bydlení a definovat regulativ přinejmenším ve stejném rozsahu, jako je tomu i v oblasti VO1.
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Jindřich Šimáček,
ze dne 16. 9. 2020;
Na Plzeňce 899, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 9. 2020
Iveta Šimáčková,
pod čj. 1509/2020/ST
Na Plzeňce 899, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 2296, 2297; LV 447, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: Celá parcela č. 2296 a 2297
Text námitky:
Nesouhlasím s tím, že návrh nového ÚP určuje minimální velikost pozemku
2000 m2 v oblasti B1 bez výjimky i pro parcely se stávajícími stavbami, které tuto velikost nesplňují.
Návrh nového ÚP dovoluje nejednoznačný výklad regulativu B1 pro zastavěné pozemky, které nesplňují předepsanou minimální velikost. Pokud by tento regulativ neumožňoval zastavět ani uvedených 15 % pozemku, naprosto by tak zamezil jakékoliv
stavební činnosti a nepřiměřeně omezil vlastnická práva k nemovitostem, které na
nich leží. V dotčeném případě se jedná o nemovitost stojící na parcele č. 2297.
Namítám tímto, že náš pozemek p. č. 2296 a 2297 byl nevhodně zařazen do plochy B1 kam charakterově ani velikostně nepatří.
• Požaduji, aby došlo k upravení regulativu B1 pro celou oblast nebo alespoň oblast
Na Plzeňce, který dovolí pro existující stavby (RD), ležící na pozemku nesplňujícím minimální velikost, realizovat přístavbu k stávajícím objektům při nepřekročení
maximální zastavitelnosti pozemku.
• NEBO zařazením parcely č. 2296 do plochy B4 – kam parcela velikostně i charakterově patří.
Odůvodnění uplatněné námitky:
a) Dotčená parcela rozlohou ani objektem, který na ni stojí, neodpovídá uvedené
charakteristice plochy B1 ani podmínkám na minimální velikost pozemku. Nemovitost není památkově chráněna ani neleží v památkově chráněné oblasti. Pozemek neleží ve vilové zástavbě Brunšova, ale naproti parkovišti u nádraží u druhé nejfrekventovanější komunikace v Dobřichovicích. Jedná se o historicky stavební pozemek, jehož zástavba byla omezena současným ÚP a naším zájmem je
napravit tyto nerovné podmínky.
b) Současná zastavěnost na dotčené parcele je 10,4 %. Naším stavebním záměrem je
realizovat přístavbu (na obrázku vyznačena červeně; pozn. pořizovatele: obrázek

regulativům platného ÚPnSÚ Dobřichovice.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2296 a 2297, k. ú.
Dobřichovice, o souhrnné výměře 888 m2, ve vlastnictví podatelů námitky, jsou vymezeny návrhem
ÚP Dobřichovic jako zastavěné území stabilizované
plochy bydlení – vily na velkých pozemcích (B1stav) s prostorovým regulativem minimální velikosti
pozemku 2000 m2. Tento regulativ vychází ze závazné části platného ÚPnSÚ Dobřichovice, který
vymezuje pozemky parc. č. 2296 a 2297 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého
bydlení se specifickým indexem 1 (BC1-stav) prostorové regulace, který od schválení změny č. 2
ÚPnSÚ Dobřichovice dne 17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku 1600 m2. Z toho je zřejmé,
že urbanistická koncepce oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla
v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata.
Nelze to proto považovat za zásadní změnu regulativů, když tato pravidla platí bez problémů již 15 let.
Zastavěný stavební pozemek parc. č. 2296 s RD
čp. 899 na pozemku parc. č. 2297 nesplňuje regulativ minimální velikosti pozemku platného ÚPnSÚ
Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP Dobřichovic,
a bylo by urbanistickým excesem zařadit pozemky
parc. č. 2296 a 2297 do plochy bydlení – domy
V Luhu (B4) nebo pro ně stanovit odlišná prostorová pravidla, než pro okolní pozemky v ploše s prostorovým požadavkem staveb RD na velkých pozemcích. Námitce proto nelze vyhovět. Projektan-
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nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání) o rozloze 28 m2 směrem do ulice Tyršova, která zvýší zastavěnost o 3,1 % na 13,5 %.
c) Reálná zastavěnost na okolních parcelách je vyšší už v tuto chvíli. V celé oblasti
Na Plzeňce jsou pouze dvě parcely (č. 2296, 2299), které nemají zastavěno 15 %
pozemku. Případná přístavba se nebude vymykat obvyklé zástavbě a nebude vybočovat z charakteru lokality. Zastavěnost bude dokonce nižší, splňující regulativ
zastavěnosti pro oblast B1.
Zastavěnost na sousedních parcelách:
– p. č. 2298/1: 23,15 %
– p. č. 2302: 18,15 %
d) Protější parcely č. 2308 a č. 2304 jsou oproti stávajícímu ÚP nově zařazeny do
území C2 s maximální možnou zastavěností 45 %, takže případná přístavba a zvýšení zastavěnosti na 13,5 % nenaruší současný ani budoucí charakter okolí, neboť
je zde plánováno nové centrum o řádově vyšší zastavěnosti než náš stavební záměr.
e) Plocha B1 neodpovídá charakteru dané lokality Na Plzeňce. V lokalitě Na Plzeňce
odpovídá ploše B1 jediný pozemek parcela č. 2292.
f) Regulativ minimální velikosti stavebního pozemku je zcela nepřiměřený, a pokud
by byl vykládán způsobem popsaným v námitce, rovnal by se stavební uzávěře
i pro majitele stávajících nemovitostí s pozemkem o menší rozloze než 2000 m2
a nižší než 15 % zastavěností. Pro majitele sousedící plochy Z05 tento regulativ
dokonce neplatí.
g) Podle výkladu zhotovitele ÚP Ing. arch. Pavla Hniličky, prezentovaného na veřejném projednávání ÚP dne 10. 9. 2020, je dovoleno zastavět stanovené procento
zastavěnosti i pozemkům se stávající zástavbou, které svou rozlohou nesplňují
minimální velikost pozemku.
h) Regulativ minimální velikosti stavebního pozemku není jakkoliv odůvodněn.
Odůvodnění návrhu ÚP odkazuje na dokument „Pokyny pro úpravu ÚP po společném jednání“. Tento dokument ovšem žádný požadavek na minimální velikost
pozemku neobsahuje a už vůbec ho neodůvodňuje.
i) Schválením ÚP ve stávající podobě se jedná o nepřiměřený zásah do vlastnického
práva k dotčené nemovitosti a práva k užívání pozemku.
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Ludmila Švandová,
Psohlavců 1202/50, 147 00 Praha 4

o námitkách a odůvodnění

ze dne 15. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2295; LV 966, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1542/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: 2295
Text námitky:
Pozemek č. 2295 jsme kupovali jako pozemek určený k zástavbě RD, i lokalita je
primárně určena k bydlení.
Náš pozemek o rozměru 1444 m2 podle současného ÚP a regulativu 1600 m2 nesplňuje požadavek na velikost stavebního pozemku o 156 m2.

tem návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena
a upřesněna formulace podmínek prostorového
uspořádání regulativů všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad
a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu ke
všem změnám v území, týkající se stávajících staveb
pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn
(přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění
a změn jejich využití a dostavby stavebních proluk –
vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního
zákona – viz Pokyny (bod VP*17).

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2295, k. ú. Dobřichovice, o výměře 1444 m2, ve vlastnictví podatele
námitky, je vymezen návrhem ÚP Dobřichovic jako
zastavěné území stabilizované plochy bydlení – vily
na velkých pozemcích (B1-stav) s prostorovým regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2.
Tento regulativ vychází ze závazné části platného
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Několik let jsme čekali na změnu ÚP, který měl být bez tohoto regulativu, bohužel se
návrh změnil v náš neprospěch a minimální plocha stavebního pozemku je navrhována na 2000 m2.
Nemůžeme tedy postavit RD a využít pozemek k bydlení.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Hlavní využití našeho pozemku je bydlení, bohužel podle současného i navrhovaného plánu to není možné
Ještě v roce 1995 byl pozemek určený k zástavbě RD, viz příloha č. 4.
Na sousedních parcelách jsou stavby na menších pozemcích. V uceleném bloku RD
je uprostřed „proluka“ – náš pozemek jediný bez stavby.
Rádi bychom požádali o změnu ÚP, tak aby bylo možné pozemek zastavět RD. Požádat o výjimku vzhledem k velikosti pozemku.
Doporučený návrh stavebního úřadu v zóně B2 povoluje minimální rozměr stavebního pozemku 1300 m2.
Proto navrhujeme přeřadit náš pozemek ze zóny B1 do B2 nebo kamkoliv jinam, kde
by nebyl znehodnocen a kde by splňoval podmínku velikosti stavebního pozemku.
Přílohy:
• č. 1 – informace o pozemku a vlastníkovi z katastru nemovitostí
• č. 2 a 3 mapy katastrálního území s dotčeným pozemkem
• č. 4 dopis z Obecního úřadu Dobřichovice z roku 1995
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David Šváb,
Randova 957, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 51.
zapsáno dne 16. 9. 2020
pod čj. 1515/2020/ST
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Petra Tesařová,
ze dne 14. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemku proti návrhu ÚP Dobřichovic
Tyršova če. 83, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2961/1; LV 1086, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1480/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: –
Text námitky:
Výše uvedená parcela je dle platného ÚP psána jako RI – individuální rekreace,
což je nyní nahrazenou CH – chaty a zahrádky, ale je zde navrhováno ZM – zahrada ve městě, tedy v podstatě zemědělská plocha bez jakýchkoliv staveb.
Odůvodnění uplatněné námitky:
– Jde mi o to, aby využití plochy zůstalo stejné, jako bylo doposud.
– Neexistují žádné změny od roku 2006, aby se z chatové oblasti stala hospodářská

ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemek
parc. č. 2251 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým indexem 1 (BC1) prostorové regulace (BC-stav), který
od schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP
Dobřichovic převzata. Projednávaným návrhem ÚP
Dobřichovic nelze vyhovět žádosti podatele námitky
o výjimku z minimální velikosti pozemku, stanovené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice, taková možnost neexistuje, platný ÚPnSÚ Dobřichovice lze změnit
pouze jeho změnou, a to není možné provést v rámci
pořizování návrhu ÚP Dobřichovic. Pozemek parc.
č. 2295 svou velikostí 1444 m2 nesplňuje regulativ
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP
Dobřichovic, a bylo by urbanistickým excesem
umožnit v ploše s prostorovým požadavkem staveb
na velkých pozemcích zástavbu malého pozemku či
jednotlivé pozemky vymezoval jako plochy s odlišným využitím, např. jako požadovanou plochu bydlení – domy ve svahu (B2). Námitce proto nelze vyhovět.
Dtto podání pod poř. č. 51.
Ve vlastnictví podatele námitky je pozemek parc.
č. 1295/25, 1295/90 a 1884/2; LV 1935, k. ú. Dobřichovice.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2961/1 se stavbou
pro rodinnou rekreaci če. 83 na pozemku parc.
č. 2961/2, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, který již v připomínce ze dne 30. 5.
2016, zapsané předchozím pořizovatelem, MěÚ
Černošice, dne 31. 5. 2016 pod čj. MUCE 37959/
/2016 OUP, k projednávanému návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 ve fázi SJ, požadoval zařazení pozemků parc. č. 2961/1 a 2961/2 do některé z ploch
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půda jakou je zahrada ve městě či ve volné krajině. Moje i sousední chata (parcela
2962/1 – samostatná další námitka) jsou celoročně obývané, mají k tomu veškeré
přípojky a já i s rodinou mám v objektu zapsáno trvalé bydliště v Dobřichovicích
již od roku 2014 (na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel).
– Nesmyslné a nezanedbatelné snížení tržní hodnoty parcely, návazně i nemovitosti
na ní stojící.
– Vím, že bych mohla i nadále užívat budovu na parcele ZM – zahrada ve městě.
Rozdíl oproti CH – chaty a zahrádky je v tom, že pokud by mi chata například
vyhořela, již bych ji nesměla znovu postavit na stejném místě. Na ZM to není možné. Totéž s případnou lehkou stavbou jako je garážový přístřešek, což v CH možné
je a v ZM ne.
Přílohy:
• ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí – informace o pozemku
• grafické porovnání ÚP 2006 a návrhu ÚP 2020
• grafické upřesnění skutečné situace v dané lokalitě
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Ing. Jan Tuček,
Arabská 569/8, 160 00 Praha 6

o námitkách a odůvodnění

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2277; LV 1216, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: Celé území parcely
pod čj. 1587/2020/ST
Text námitky:
Námitku vznáším proti nastavení minimální velikosti stavební parcely. Na pozemku
sám stavět nechci, chci jej však jako stavební pozemek prodat.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Nevidím důvod, proč bych měl být limitován ve svých právech.

pro bydlení (B?). Připomínce bylo částečně vyhověno a návrhem ÚP Dobřichovic pro VP byl pozemek parc. č. 2961/1, zahrada, zařazen do zastavěného území stabilizované plochy zemědělské – zahrady ve městě (ZM-stav) a pozemek parc. č. 2961/2,
zastavěný stavbou pro rodinnou rekreaci če. 83, byl
zařazen do stabilizované plochy rekreace – chaty
a zahrádky (CH-stav), protože rozvoj ploch CH není podporován. V námitce požadovanému zařazení
pozemků parc. č. 2961/1 a 2961/2 do plochy pro
bydlení nelze vyhovět, znamenalo by to narušení
urbanistické koncepce zástavby podél Tyršovy ulice
dle stávajícího ÚPnSÚ Dobřichovice, ale i návrhu
ÚP Dobřichovic. Nejbližší stavba pro bydlení
v Tyršově ulici je vzdálena 150 m (čp. 53).
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2277, k. ú. Dobřichovice, o výměře 613 m2, ve vlastnictví podatele námitky, a sousední pozemek parc. č. 2278, k. ú. Dobřichovice, o výměře také 613 m2, budou mít v případě jejich scelení výměru 1226 m2, ale ani tato
výměra neumožní jejich zástavbu RD. Oba cit. pozemky jsou vymezeny návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné území stabilizované plochy bydlení –
vily na velkých pozemcích (B1-stav) s prostorovým
regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2.
Tento regulativ vychází ze závazné části platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemky
parc. č. 2277 a 2278 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým
indexem 1 (BC1-stav) prostorové regulace, který od
schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata. Nelze to proto považovat za diskriminaci, když to platí již 15 let. Pozemky parc.
č. 2277 a 2278, jednotlivě, ale ani v součtu svou velikostí 1226 m2 nesplňují regulativ platného ÚPnSÚ
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Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP Dobřichovic,
a bylo by urbanistickým excesem umožnit zástavbu
malého pozemku v ploše s prostorovým požadavkem
staveb RD na velkých pozemcích. Námitce proto
nelze vyhovět.

169

Martina Tunková,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice k VP 2020
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1625/2020/ST
I. TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY:
a) Není jasná hranice mezi vymezenými plochami bydlení (stejná barva)

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce I.a) se vyhovuje.
Odůvodnění: Hranice stejnobarevných ploch s rozdílnou regulací, zejména ploch bydlení B1 až B8,
budou ve výkresu č. N.2 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic rozlišeny tak,
aby nemohlo být o nich pochyb – viz Pokyny (bod
VP*18).
b) Plochy na vyjmutí z lesa nejsou všechny zobrazeny šrafou, ani ve výkrese Záboru Námitce I.b) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení překryvné funkce dle subZPF, nutná kontrola (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek
„Př. vymezená cesta na lesním pozemku…“ nebyl do vyhodnocení převzat a je
kapitoly F.1.3 „Plochy zástavby na lesních pozempouze součástí podání).
cích a pozemky, ve kterých možno žádat o vyjmutí
z PUPFL“ textové části a výkresu č. N.2 „Hlavní
výkres“ návrhu ÚP Dobřichovic je ve shodě s Tabulkou záborů PUPFL subkapitoly K.2 „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)“ textové části odůvodnění a výkresem č. O.3
„Výkres záborů půdního fondu“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP Dobřichovic.
c) Vymezení biocentra (LBC 101) nemá plochu 3 ha, vodní hladina se do výměry
Námitce I.c) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Úkolem ÚP je vymezení hierarchie
nepočítá (viz metodika MŽP 2017). Je vymezeno na ploše sloužící jako veřejné
prostranství, využití je v rozporu s účelem LBC, kde se zakazují rušivé činnosti.
ÚSES v podrobnosti měřítka výkresů grafické části,
– Není důvod pro vymezování větší plochy než 3 ha, pokud bude v budoucnu
tj. zejména v hlavním výkresu. Vymezení místního
schválen jakýkoli přísnější zákon o ochraně přírody (biocenter – viz zákon
(lokálního) ÚSES je předmětem pouze ÚPD chao ochraně zemědělské půdy, kde se jednou aktualizací zakázal rozvoj na I.
rakteru ÚP a metodika MŽP 2017 není právní
a II. třídě ZPF na celém území ČR). To znamená, že v prostoru mezi lávkou
předpis, ale odborný metodický nástroj vymezování
a zámkem by se měl ÚSES omezit na minimum – (ÚP může upřesnit plochu).
ÚSES, a pokud je v něm uváděna minimální výměra
lokálního biocentra (LBC), tak je vztažena zejména
k jeho funkčnosti, ale není metodicky omezena výměra větší, jak tomu je v případě LBC 101 vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic. Účelem LBC 101 je
ochránit cennou louku při levém břehu Berounky
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před výraznějšími zásahy. Návrh ÚP Dobřichovic
nijak nebrání rekreačnímu využití louky. V podmínkách pro plochy biocenter, v části týkající se ploch
ÚSES, jsou stanoveny podmínky, které neodporují
současnému využívání ploch LBC 101. Na základě
Pokynů po SJ bylo vymezení LBC 101 upraveno dle
platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
Námitce I.d) se nevyhovuje.
d) Vymezení zastavěného území není vymezeno dle zákona § 58 SZ – Zastavěné
Odůvodnění: Ve výkresech grafické části návrhu
území a zastavitelné plochy jsou významné pro rozhodování stavebního úřadu
i Úřadu územního plánování v Černošicích, kteří dávají závazná stanoviska ke
ÚP Dobřichovic a grafické části jeho odůvodnění
každému stavebnímu povolení. Plochy vymezené jako zastavěné území (např. lo- budou jako zastavěné území vymezeny pozemky
kalita Bukovka, dublování zastavěného území u chat v ulici Tyršova… apod.),
parc. č. 3015 (stavba pro rodinnou rekreaci
nutná kontrola. (příloha č. 1 – rozkresleny příklady)
če. 429), 3024/5 (stavba pro rodinnou rekreaci
+ tyto konkrétní případy jen namátkou, na které jsem narazila:
če. 428), 3024/2 (stavba technického vybavení)
– 3027/6 starý vodojem je stavba a není v zastavěném území
a 3027/6 (stavba technického vybavení – starý vo– 1894/3, 1895/1 Landová Jana Marie Mgr. je v zastavěném území a není odůdojem), vše k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod
vodnění proč. V rozporu s § 58 SZ.
VP*15). Pozemky parc. č. 1894/3, 1895/1, 1904/2,
– Některé chaty (vč. obecních) na Brunšově nejsou v zastavěném území, přesto že 1908, k. ú. Dobřichovice, budou vyjmuty ze zastase jedná o stavby, někdy i s velkou parcelou.
věného území, protože jejich vymezení návrhem ÚP
– Chaty obecní jsou vymezeny jako nezastavitelné území i když by šlo na obecDobřichovic není v souladu s § 58 stavebního zákoním pozemku zvětšit plochu bydlení pro 2 RD, ne jen 1 RD
na – viz Pokyny (bod VP*16). V ostatním je zasta– 1904/2, 1908 D. Havlík u kempu je ZÚ v rozporu s § 58; navíc nově v ÚP po
věné území, vymezené ve výkresu č. N.1 „Výkres záspol. jednání
kladního členění území“ grafické části návrhem ÚP
Dobřichovic, v souladu s § 58 stavebního zákona.
e) Bylo deklarováno, že ÚP bude respektovat schválené ÚPD:
Námitce I.e)-I se nevyhovuje.
I. Plochy, které jsou v rozporu s RP Centra:
– VPS/3, Nové náměstí při ulici Palackého (RP – nový objekt)
Odůvodnění: Namítaný rozpor mezi platným RP
– Chybí pěší průchod do ulice Fügnerova, zpřesnilo by to RP (možnost to tam le- Dobřichovice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichogálně dostat jako VPS)
vic neexistuje, a v případě, že by k němu po vydání
– Chybí pěší průchod skrz zámek (není to majetek obce), zpřesnilo by to RP
ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 sta(možnost to tam legálně dostat jako VPS)
vebního zákona, tzn., že město Dobřichovice je po– Systém s vymezením „specifických podmínek území“ toto tvrzení popírá samo vinno uvést RP Dobřichovice – Centrum do souladu
o sobě, centrum bylo vymezeno RP a okolní plochy byly ponechány k bydlení. s vydaným ÚP Dobřichovic a do té doby nelze rozPokud se bude okolí měnit na plochy Centra, není to respektování funkčního dě- hodovat podle částí RP Dobřichovice – Centrum,
lení RP – vymezování nezastavěných zahrad a podobně, pokud by měly mít do které jsou v rozporu s ÚP Dobřichovic.
budoucna 50% zastavěnost z druhé strany… atd…
II. Plochy, které jsou v rozporu s RP Dlouhý díl:
Námitce I.e)-II se nevyhovuje.
– Některé pozemky nesplňují min. velikost 800 m2, a v regulativu není jasně de- Odůvodnění: Pro lokalitu Dlouhý díl platí to samé,
klarováno, že tuto lokalitu upravuje RP (pouze komentář u hlavního a přípustco u předchozí námitky I.e)-I. Nelze očekávat, že RP
ného využití, na regulativy se to tedy nevztahuje, čili by platily a PR by byl
Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaný dne 21. 9. 2010,
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v rozporu...)
obstojí při posouzení jeho souladu s ÚP Dobřicho– Celkově není v regulativu B3 jasně napsáno, že je tato plocha řešena RP, včetně vic. Namítané rozpory mezi platným RP Dobřichovelikosti pozemků, výšky apod…
vice – Centrum a návrhem ÚP Dobřichovic nemohou existovat, protože RP je podřízený ÚP, a v případě, že by k němu po vydání ÚP Dobřichovic došlo, uplatní se § 71 odst. 4 stavebního zákona, tzn.,
že město Dobřichovice je povinno uvést RP Dobřichovice – Dlouhý díl do souladu s vydaným ÚP
Dobřichovic a do té doby nelze rozhodovat podle
částí RP Dobřichovice – Dlouhý díl, které jsou v
rozporu s ÚP Dobřichovic.
Námitce I.f) se nevyhovuje.
f) Nesouhlasím s tím, že v návrhu ÚP jsou pojmy, definované ve stavebním zákoně
a prováděcích vyhláškách, definovány odlišně od těchto právních předpisů, např.: Odůvodnění: V návrhu ÚP Dobřichovic, zejména
– soubor staveb (str. 19 výroku návrhu ÚP × SZ § 2 odst. 8)
v jeho regulativech, jsou použity např. pojmy „za– stavba hlavní (str. 15 výroku návrhu ÚP × SZ § 2 odst. 9)
stavěnost“, „maximální velikost stavby“ a „maxi– možnosti umísťování dalších staveb na pozemcích staveb pro bydlení, RD
mální zastavěná nadzemní plocha stavby“, které jsou
a staveb pro rodinnou rekreaci (vyhl. č. 501/2006 Sb., § 21 odst. 4)
vymezeny v textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
– stavební pozemek [SZ § 2 odst. 1 písm. b)] je zaměňován se zastavěným staa to buď v kapitole 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ nevebním pozemkem [SZ § 2 odst. 1 písm. c)] – viz str. 19 výroku návrhu ÚP,
bo v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
bod 5 „minimální velikost pozemku“.
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“.
V důsledku toho návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodování stavebního Pokud jsou v návrhu ÚP Dobřichovic použity poúřadu podle ÚP bude nepředvídatelné.
jmy, které nejsou jednoznačné nebo se jejich obsah
neshoduje se stejně označeným pojmem v právních
předpisech, přistupuje k nim správní orgán na základě svého uvážení a v souvislostech konkrétního
správního případu.
g) Z02/Z03 – v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito plo- Námitce I.g) se nevyhovuje.
chami, v hlavním a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahu- Odůvodnění: Regulativy stanovené návrhem ÚP
je, ale regulativ v tabulce ano/ne? NEJASNÉ, NUTNÉ DOPLNIT
Dobřichovic pro plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02
„Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“, jsou srozumitelné,
protože jejich interpretací je dáno, že na území města
Dobřichovice platí stejně ve všech B3, kromě zastavitelných ploch Z02 a Z03, ve kterých neplatí hlavní
využití „bydlení v RD“ a v přípustném využití neplatí
pro stavby s chráněným venkovním prostorem, ale
obě tato omezení se nepoužijí v případě, že bude
u jednotlivých záměrů na změnu v území, prokázáno
splnění hygienických hlukových limitů, jak je u vedeno v podmíněně přípustném využití plochy B3.

193 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
h) výkres a text KTI (Koncepce technické infrastruktury):
I. Dešťová voda:
Výkres by měl dokumentovat prověřené trasy veřejné technické infrastruktury,
které se následně promítnou ve VPS. Chybí trasy povrchového dešťového odvodnění navržené v ulicích Brunšova – jsou jen stávající (a ne všechny) vč. zdrží.
V textu odůvodnění se píše, že „Každá ulice na Brunšově včetně lokality V luhu
má vymezený min. jeden odvodňovací příkop.“, což v návrhu výkresu KTI a VPS
nenajdeme. Protipovodňový příkop na Brunšově nemá navržené pokračování dešťové kanalizace v ulicích (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „chybějící řešení odtoku dešťových vod“ nebyl do vyhodnocení převzat a je
pouze součástí podání).
– V některých místech jen chybí stav, někde zničený stav a někde chybí řešení
a vymezení VPS (Na vyhlídce, Pod penzionátem, u nádraží, pod tratí). Odtok je
třeba dát jako podmínku stavebníkům – investorům.
– Zasakování v místě při realizaci stavby na Brunšově nestačí zasakování, je třeba
navrhnout funkční dešťovou kanalizaci. Jinak vše teče ulicemi; podmínka pro
další výstavbu je nutná.
– Problematika dešťové kanalizace není vyřešena, něco je v textu odůvodnění, něco chybí zejména jako VPS. Návrh Lesní, Strmá, Svážná, Na Plzeňce, Pod Penzionátem není součástí výroku.
II. Další připomínky:
– Umístění rozvodny je vhodnější dále od sídla, ÚP měl prověřit a upřesnit polohu
+ K rozvodně není vymezena vlastní komunikace – bude se jezdit před obytnou
plochu?
– Zasakování u C1, 2 není reálné při podmínce, že lze podzemní stavby zařadit
mimo zastavěnost pozemku. Je to problém pro sousedy.
– Je pro spotřebu vody počítáno i se zástavbou proluk na Brunšově? V bilanci to
není. Proluky a přestavby chat představují cca 150 RD.

i) Výkres a text KDI (Koncepce dopravní infrastruktury):

Námitce I.h)-I se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.2 „Technická infrastruktura“ a výkres č. N.4 „VÝKRES KONCEPCE
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“ grafické části
návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku, tj. 1 : 5000. Způsob řešení
dešťové kanalizace odpovídá svou podrobností
a obsahem potřebě stanovit návrhem ÚP Dobřichovic koncepci odvádění dešťových vod v rozsahu celého území města. K podrobnému řešení odvádění
dešťových vod, např. z lokality Brunšov, musí být
zpracována, tomuto požadavku odpovídající, dokumentace a její výstupy, z hlediska koncepce veřejné
infrastruktury, teprve zapracovány do ÚP Dobřichovic, v případě, že to jeho podrobnost umožní.
Námitce I.h)-II se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínkou územně plánovací hierarchie je, že ÚPD na nižší úrovni musí respektovat
ÚPD na vyšší úrovni. Tak tomu je v případě zastavitelné plochy Z07, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha technické infrastruktury (TI-návrh)
pro VPS – Rozvodna VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, bez jejíhož vymezení by nemohl být prokázán
soulad s nadřazenou ÚPD podle § 53 odst. 4 stavebního zákona. Zasakování srážkových vod v zastavěných plochách smíšených starého centra (C1)
a nového centra (C2) se neřídí koncepcí odvádění
povrchových vod, protože ta se týká zastavitelných
ploch. Koncepce zásobování pitnou vodou návrhu
ÚP Dobřichovic se týká výlučně zastavitelných
ploch a není řešena pro možné dostavby proluk či
přestavby staveb pro rodinnou rekreaci na RD v zastavěném území.
Námitce I.i) se nevyhovuje.
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– Páteřní obslužné komunikace ve výkrese KDI (např. ul. 5. května a na Brunšově) mají nevyhovující šířkové a směrové parametry; navíc pojem „páteřní komunikace“ není nikde popsán nebo definován; Ulice 5. května je navržena jako
„místní obslužná páteřní“ komunikace, což je v rozporu s teorií o tom, jaká bude
tato ulice klidová až „vycházková“ zóna
– Komunikace pro pěší podél ul. Polní – je neodůvodněná (D 10)
– Koncepce veřejných prostranství je dále specifikována ve výkrese KDI, ale ten
nemá závaznou textovou část ani podrobnost, kterou by veřejná správa ocenila –
např. šířka pro chodníky, trasy pro cyklisty, doprovodná zeleň komunikací. Plochy veřejných prostranství – ÚP např. dovolují kdekoliv zastávku autobusu
– Palackého není III. třída a most také ne – obsaženo v KDI
– Chybí parkoviště u parku Vítova a pěší trasa parkem (plocha P neumožňuje
v přípustném využití parkování)
– Komunikace a parkoviště na sídlišti nezobrazují současný stav a stabilizované
plochy
– D23 – pěší podél Karlického potoka je vymezena v toku a jeho svahu což je nereálné a je třeba posunout na soukromý pozemek
– Na pozemku dráhy je odbočení ke kempu v rozporu s aktuálním projektem optimalizace trati
– Je navržena nová komunikace na severu území na Vonoklasy – jako obslužná
komunikace – tu by platila a budovala obec – je to nutné? (Pozn. pořizovatele:
k této připomínce připojený obrázek nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze
součástí podání)
j) Zaplnění mezer a rozvoj „dovnitř“ nereflektuje stav současné dopravní infrastruktury, zejména na Brunšově – tam je situace zejména u Tyršovy ul. a křižovatek kritická bez prostoru pro chodce a cyklisty, které chce obec podporovat. Další
zahuštění nad rámec bilance (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)

k) Kapitola F
– Tato kapitola vyvolává opravdu hodně rozdílných názorů jak jednotlivé pojmy
vysvětlovat, což je opravdu problém, pojmy by měly být jasně definovány,
a nebýt příčinou diskusí a dohadů do budoucna.
– Namátkou dotazy, které padly při veřejném projednání a jsou na ně různé názory dle textu, vzhledem k tomu, že bude následně rozhodovat stavební úřad

Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic v souladu
s § 43 odst. 1 stavebního zákona stanovil kapitolou
D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části koncepci veřejné infrastruktury, jehož
součástí je subkapitola D.1 „Doprava“ a výkres
č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic, který obsahuje jevy zobrazitelné v jeho měřítku,
tj. 1 : 5000. Způsob řešení dopravních staveb, dopravy v klidu a železniční dopravy, odpovídá svou
podrobností a obsahem potřebě stanovit návrhem
ÚP Dobřichovic koncepci dopravní infrastruktury
v rozsahu celého území města s napojením na dopravní systémy nadmístního významu (silniční a železniční doprava). Z hlediska cílů a úkolů územního
plánování, které má ÚP naplnit, jsou jednotlivé body námitky marginální, a i v případě jejich věcné
opodstatněnosti, nemají na koncepci dopravy, stanovené návrhem ÚP Dobřichovic vliv.

Námitce I.j) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravní infrastruktury
stanovená návrhem ÚP Dobřichovic nemůže reagovat na to, zda dojde či nedojde k dostavbě proluk
nebo ke změně charakteru staveb v zastavěném
území, protože to není koncepce. V jednotlivých
případech, musí dispozice ke změně v území posoudit příslušný stavební úřad na základě stavebního
zákona a zvláštních právních předpisů a závazného
stanoviska úřadu územního plánování, pokud se vydává.
Námitce I.k) se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z vyhodnocení výsledků VP vyplynulo,
že dotčené orgány ve svých stanoviscích nepotvrdily
žádné porušení zvláštních právních předpisů. Jestliže se v rozhodovací praxi zjistí nesrozumitelnost
některých pojmů či regulativů ploch, bude kapitola

195 – Rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020

Příloha k bodu 12

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
a úřad územního plánovaní, je nutné, aby byly formulace jednoznačné:
• Vymezení pojmů hlavní a přípustné využití – jaké jsou praktické dopady terminologie?
• Regulovaná výška se měří od rostlého terénu a maximální výška se měří od
základové desky, je to záměr? Je možné doplnit do vymezení pojmů definici
pojmu základová deska? V případě podsklepení budovy se také měří max.
výška od základové desky (tj. pod sklepem)?
• …atd…

II. K REGULATIVŮM:
a) PR – Území je sice vymezeno s podmínkou zpracování studie, označeno ve výkrese Základního členění ale s platností 5 let – kapitola K, čili po uplynutí této
lhůty je území bez této podmínky – v regulativu o studii není ani zmínka (je tam
vyloženě „Podmíněně přípustné využití“ kde to není ani zmíněno, čili po 5 letech
je bez nutnosti změn ÚP tato podmínka studie „prošlá“ a v rámci regulativu si bude moct investor dělat, co bude chtít.
Oproti roku 2016 byly vloženy do doplňujících podmínek pravděpodobně pouze
vloženy požadavky orgánu ochrany přírody.
Nevyjádřila jsem se pravděpodobně správně, ale z mého pohledu území není zajištěno proti tomu, aby se tam mohlo 100 % jakkoli naplnit regulace, která je
u „PR“ navržena z mého pohledu dost intenzivní – není stanovena minimální velikost pozemku, max. výška je 21 m, povoleny jsou byty (ano, pro zaměstnance,
což pro developera tvrdit že je to v rámci výroby nutné udělat tam 5 bytovek, ne-

F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ ÚP Dobřichovic
upravena na základě požadavků Zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního
zákona. Ve vymezení pojmu prostorového regulativu „Maximální výška stavby“, zejména v bodu
1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ a bodu
4 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, bude stanoveno, že
výška stavby se měří od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu – viz Pokyny (bod VP*10). Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena
a upřesněna formulace podmínek prostorového
uspořádání regulativů všech ploch umožňujících
stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci
kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad
a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu ke
všem změnám v území, týkající se stávajících staveb
pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn
(přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění
a změn jejich využití a dostavby stavebních proluk –
vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního
zákona – viz Pokyny (bod VP*17).
Námitce II/a) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení bývalého areálu průmyslu
kamene jako stabilizované plochy smíšené výrobní
– průmyslové areály (PR), bylo návrhem ÚP Dobřichovic provedeno v souladu se Zadáním, a rozhodně nepřichází v úvahu jeho přestavba na nějakou plochu umožňující bydlení. Každé rozhodnutí
o změně v území bývalého areálu průmyslu kamene
v ploše PR je podle subkapitoly K.1 „Územní studie“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic podmíněno zpracováním ÚS s označením US1 „U Karlického potoka“, pro kterou jsou stanoveny podmínky
pro její pořízení dle § 43 odst. 2 stavebního zákona
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bude tak náročné) atd. Požadavky studie nejsou v žádném směru konkrétní a neplynou z nich žádné zajištění nějaké kvality, vše je napsáno, že se prověří a studie
to bude obsahovat. Což investor udělá, všechny tyto věci NĚJAK nakreslí a popíše v legendě, že to tam má, a obec nebude moct říct nic ani nic namítat a požadovat, protože studii a obsah, co měl investor nakázáno, oficiálně splní, ať to bude,
jak bude. (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
Např. ve studii není řečeno konkrétně šíře komunikací, pouze „konkrétní profily
uličního prostoru“, nebude se jednat o místní komunikace s min. šíří dle vyhlášky,
budou to příjezdové komunikace v rámci zpevněné plochy areálu, čili když je
udělá 3 m šíře, má v rámci studie splněno atd.
Je důležitá pro investora – investor obsah splní a může si dle regulativu prostorového využití udělat cokoli bez možnosti zásahu obce. (Pozn. pořizovatele:
k této připomínce připojený obrázek nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze
součástí podání)
b) Bx – Regulativ rozprostření občanského vybavení (OV) v plochách bydlení B1 –
B8, ve kterých je navíc uvedeno OV jako přípustné, znamená ve svých důsledcích
změnu ploch čistého bydlení (dle platného ÚPnSÚ BCX – PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ ZÁSTAVBY ČISTÉHO BYDLENÍ) na plochy smíšené obytné
(§ 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.), spojené s kolizemi požadavků na klidné bydlení s požadavky na ziskovost staveb občanského vybavení.
V průběhu dosavadních diskusí o návrhu ÚP Dobřichovice připraveného pro veřejné projednání je na obhajobu návrhu ÚP používán argument, že navrhované
„rozprostření OV“ je možné již nyní, podle platného ÚPnSÚ. V něm jsou uvedený následující podmínky: (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „regulativy funkčního využití BCX“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze
součástí podání)
Obdobné přípustné využití je v ÚPnSÚ uvedeno i pro plochy SC (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „regulativy funkčního využití SCX“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
Platný ÚPnSÚ používá neurčité pojmy „zařízení“, „provozovna“, ze kterých není
zřejmé, zda mohou být zařízení nebo provozovny pouze součástí stavby RD nebo
zda mohou být umístěny jako stavba hlavní na pozemku v ploše čistého bydlení.
Tyto nejasnosti přípustného využití vedly při uplatňování ÚPnSÚ např. k případu
rekolaudace RD čp. 158 na stavbu občanského vybavení – škola KAIROS, spojené s kolizemi jejího provozování v zástavbě RD.
Návrh ÚP dosavadní problém přípustného využití v ÚPnSÚ neodstraňuje, naopak
jej zhoršuje.
To vyplývá z textu výroku návrhu ÚP bod D.3 Občanské vybavení str. 15: (Pozn.
pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „D.3 Občanské vybavení

a přiměřená lhůta pro vložení dat o ní do evidence
územně plánovací činnosti. Projektant stanovil tuto
lhůtu na 5 let. Tato lhůta bude prověřena v rámci
Zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic podle § 55
odst. 1 stavebního zákona, která se zpracovává každé 4 roky a schvaluje ji Zastupitelstvo města Dobřichovice.

Námitce II/b) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
základě Za-dání byl upraven podle Pokynů po SJ
a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Návrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plochu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zároveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázala promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.
Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se
v přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi. Každá plocha je v návrhu ÚP Dobřichovic
popsána tak, aby se stanovila míra omezení a nedocházelo k nadměrné zátěži vůči stavbám pro bydlení.
Rozprostření občanského vybavení v sídlech je zcela obvyklý jev, který vzniká sám od sebe podle potřeb území nebo jeho nabídky, a v případě, že jsou
podmínky pro jeho realizaci, a normálně o něm ja-
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str. 15“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
V návrhu ÚP je např. pro plochu B1 uvedeno: Přípustné využití Veřejná správa,
školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, hřiště, sportoviště. V kombinaci výroku D.3 o občanském vybavení je
mimo pochybnost zřejmé, že uvedené stavby mohou být v ploše bydlení umístěny
na stavebním pozemku jako hlavní stavby.
Důsledek je ten, že plochy označované v návrhu ÚP jako plochy bydlení nejsou
plochami bydlení ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb., ust. § 4, jak je v rozporu s tím,
co je uvedeno v Odůvodnění návrhu ÚP, str. 68 v části označené „C. Soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů“.
Z návrhu ÚP jednoznačně vyplývá, že se jedná o plochy smíšené obytné, dle ust.
§ 8 uvedené vyhlášky. To ve svých důsledcích znamená, že návrh ÚP vymezuje
plochy ke změně stávající zástavby [vyhl. § 3 odst. 2 písm. b)], tvořené pouze RD,
případně se zastoupením staveb pro rodinnou rekreaci, na zástavbu smíšenou, tvořenou rovněž stavbami občanského vybavení.
c) OU – vymezení ploch obchodní ulice, obchodní ulice je vymezena na několika
místech. V Tyršově ulici je v místě, kde je v podstatě jediný výjezd z celé lokality
Brunšova (B2, B7), ÚP nenavrhuje žádná dopravní řešení, a do nejužšího místa
navrhuje zahuštění a služby.
Návrh obchodní ulice jednoznačně generuje územní rezervu pro obchvat silnice
ze severu sídla, protože silnice II. třídy nemůže být obchodní ulice s parkováním
a četnými vjezdy.

ko o „strašákovi“ nediskutuje. Posouzení a realizace záměrů změn v území, které regulativy umožňují,
bude předmětem následných postupů podle stavebního zákona. Z přípustného využití regulativů plochy bydlení B1 až B6, kapitoly F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy s pečovatelskou
službou“ a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).

Námitce II/c) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, iniciuje transformaci ulic
Pražská a Tyršova na městské třídy, které podpoří,
v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství. Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke snížení periferního
charakteru ulic a následnému zklidnění dopravy.
Plochy pro parkování budou navrženy na veřejných
prostranstvích sousední plochy veřejných prostranství – uliční prostranství (UP), pokud to prostorové
parametry umožní, to bude předmětem následné
podrobnější dokumentace.
Námitce II/d) se nevyhovuje.
d) C1, vymezení na místech, která neodpovídají charakteru centra;
– V C1 podmínky nestanovují rozsah nutné dopravní infrastruktury, kterou je tře- Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
ba k funkci smíšené obytné vybudovat
Lomená a Na Chmelnici, včetně pozemku RD v ulici
– U regulativu C1 není zmíněno, že podmínky prostorového uspořádání pro oblast Fügnerova, je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno
mimo „území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání“ se řídí
jako zastavěné území stabilizované plochy smíšené
RP.
obytné – staré centrum (C1-stav) v oblasti se speci– Z ulice Fügnerova je zde vymezen navíc jeden RD, bez zřejmého zdůvodnění.
fickými podmínkami způsobu využití a prostorové(Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „výřez hlavního výho uspořádání, tj. území, jehož podmínky plošného
kresu k ulici Fügnerova“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí po- a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platdání)
ným RP Dobřichovice – Centrum, který je závaz-
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– Lokalita RD kolem Lomené je vymezena s regulací centra, což absolutně neodpovídá území stávajícímu (byl požadavek na zachování v max. možné míře stávající ÚP jako propsání do nového – tato lokalita tedy je jedna z výjimek?
(Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „výřez hlavního výkresu ÚP Dobřichovic a ÚPnSÚ Dobřichovice k ulici Lomená“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

ným pro zbývající území plochy C1. Návrh ÚP
Dobřichovic, zpracovaný projektantem na základě
schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje
k území starého centra, nikoliv jako k ploše přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím. Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum
před změnou urbanistické a architektonické koncepce.
Námitce II/e) se nevyhovuje.
e) B1 – přípustné využití není vhodné
– nevyhovuje stávající dopravní obslužná struktura (šířka ulic, veřejné parkování, Odůvodnění: Regulativy plochy bydlení – vily na
problém pro chodce a cyklisty) a její kvalita je pronikáním OV znehodnocena
velkých pozemcích (B1), včetně přípustného využití
zejména po stránce provozu, společenského využití, nárůstu veřejnosti a jiného plochy, s významným prostorovým regulativem mistylu a chování uživatelů, což dokazuje řada současných problémů.
nimální velikosti pozemku 2000 m2, vychází z plo– Minimální velikost parcely je značně omezující vzhledem k tomu, že regulativ chy individuální bytové zástavby čistého bydlení se
popisuje pouze polovinu stávajících objektů (cca 35) – druhá polovina (cca 31) specifickým indexem 1 (BC1-stav) prostorové regumá pozemky do 1000 m2 a daný regulativ na území „nesedí“. (Pozn. pořizovate- lace ÚPnSÚ Dobřichovice, určující minimální velile: k této připomínce připojený obrázek „pozemky s menší, než minimální výmě- kost pozemku 1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanisrou pozemku v ploše B1“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí po- tická koncepce oblasti Brunšova je určena již platdání)
ným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do
– Z05: Nově vymezená lokalita naproti nádraží není jasně definována (text v zá- návrhu ÚP Dobřichovic převzata. Podmínky pro
vorkách „nevztahuje se na zastavitelnou plochu Z05“ pod textem hlavního
využití zastavitelné plochy Z05 jsou stanoveny texa přípustného využití);
tovou částí návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od sta– Z05: navíc minimální velikost pozemku je 1500 m2 – z jakého důvodu je pro
bilizované zástavby, protože se jedná o dosud nezastávající objekty navržen přísnější regulativ a ne pro nově vymezenou plochu? stavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit podmínky, které musí být respektovány v procesu povolování výstavby, pokud
bude iniciována, jinak platí stávající využití. V zastavitelné ploše Z05, vymezené jako plocha bydlení
– vily na velkých pozemcích (B1), je bydlení v RD
podmíněně přípustné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z05, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice III/11510 a ze železniční trati č. 171
s možností realizace protihlukových opatření. Tuto
podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného
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f) B2, B7 – vzdálenost od lesa 25 m; vzhledem k tomu, že většina lesních pozemků
navržených k vyjmutí jsou soukromé, není nikde zajištěno, že majitel o vyjmutí
zažádá (jiný proces než ÚP).
– Vzhledem k tomu že je podmínka vzdálenosti 25 m od lesa napsána přímo v regulativu, dochází k velkému omezení stávajících ploch bydlení. Nedává prostor
pro jednotlivá řešení s dotčeným orgánem tak, aby v případě drobné plošky lesa,
která je sice lesní půda, ale není na ní les a vzrostlé stromy, čili funkci lesa neplní a dotčený orgán by jistě nezamítl např. stavbu garáže v takovém místě, což
pokud zůstane takto u jednotlivých regulativů napsáno, tak to orgán ochrany lesa na stůl ani nedostane, protože to v rámci závazného stanoviska z úřadu
územního plánovaní, přijde jako nesoulad s ÚP a k domluvě nedojde… (Pozn.
pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „pozemků s možností jejich
odnětí z PUPFL“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
– K bilanci vývoje obyvatel (hrubý odhad)
• B2: chaty na malých parcelách nebude možné přestavovat; odhad 99 nových
b.j., 114 stávajících objektů, 33 nově navržených = na každých 7 RD stávajících budou 2 nové => nárůst o cca 1/5. Nevyužitých rezerv je více než 9 ha
v ZÚ. Celkem rezervy 21,4 ha = 214 000 m2 (odhad 200 parcel)
• B7: plochy parcel a chat cca 25, chaty na lesním pozemku 6+13+8=27, celkem 52.
– B2, B7 – přípustné využití není vhodné, nevyhovuje stávající dopravní obslužná struktura (šířka ulic, veřejné parkování, problém pro chodce a cyklisty) a její
kvalita je pronikáním OV znehodnocena zejména po stránce provozu, společenského využití, nárůstu veřejnosti a jiného stylu a chování uživatelů, což dokazuje řada současných problémů.
– B2, B7 – Není navržena jakákoli koncepce dopravy, při tak masivním možném
zahuštění viz schéma, kde jsou zobrazeny chaty (vymezeny dle návrhu ÚP
k možné přestavbě), které by bylo možné přestavět na RD, bez jakýchkoli podmínek – např. minimálně vlastního vjezdu na pozemek a podobně. (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „schéma možného masivního zahuštění v plochách B2 a B7“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí
podání)
g) B3 – rozvoj a jasná definice
– 11 chat + 16 volných parcel + rozvoj, lokality 65 parcel; celkem 92 parcel pro
RD. Dopravní infrastruktura vyhovuje, problém s rozprostřeným OV a parcelami chat, které jsou menší než 800 m2.
– Platná podmínka pro Dlouhý díl, že bude možné stavět, až se navýší hráz??
(z odůvodnění)

zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje, čj. KHSSC 22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.
Námitce II/f) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Doplňující podmínka k ochraně
PUPFL v plochách bydlení – domy ve svahu (B2)
a bydlení – domy v lese (B7), stanovená regulativy
návrhu ÚP Dobřichovic, vzešla z Pokynů po SJ,
z vyhodnocení výsledků SJ o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 a řešení stanoviska orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Černošice, čj. MUCE
47364/2016 OŽP/Mac ze dne 11. 7. 2016 a je neměnná. Přípustné využití ploch B2 a B7 a koncepce
dopravní infrastruktury stanovená návrhem ÚP
Dobřichovic, nemůže reagovat na to, zda dojde či
nedojde k dostavbě proluk nebo ke změně charakteru staveb v zastavěném území, protože to není koncepce, kterou lze uplatnit u zastavitelných ploch nebo ploch přestavby. Plochy B2 a B7 jsou vymezeny
návrhem ÚP Dobřichovic pouze v zastavěné území.
V jednotlivých případech, musí dispozice ke změně
v území posoudit příslušný stavební úřad na základě
stavebního zákona a zvláštních právních předpisů
a závazného stanoviska úřadu územního plánování,
pokud se vydává.

Námitce II/g) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
vymezená takto návrhem ÚP Dobřichovic, je ekvivalentní plocha individuální bytové zástavby čistého
bydlení (BC) v platném ÚPnSÚ Dobřichovice. Posouzení a realizace záměrů změn v území, které re-
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– V lokalitě je opět umožněno zahušťování uvnitř – dělení pozemků na min. velikost 800 m2, přestavování chat a velké množství pozemků je dosud nezastavitelných, fialově jsou vymezeny plochy, kde je možné za určitých podmínek stavit bytové domy… (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek
„schéma možného masivního zahuštění v ploše B3“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
– Z02/Z03 – v regulativu B3 není jasně popsáno, jak bude nakládáno s těmito
plochami, v hlavním a přípustném využití je napsáno, že se na tyto plochy nevztahuje, ale regulativ v tabulce ano/ne? Nejasné, nutno doplnit.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

gulativy umožňují, bude předmětem následných postupů podle stavebního zákona. Regulativy stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro plochy bydlení –
zahradní čtvrť (B3), které jsou součástí zastavitelných ploch Z02 „Souběžná“ a Z03 „Dlouhý díl“,
jsou srozumitelné, protože jejich interpretací je dáno, že na území města Dobřichovice platí stejně ve
všech plochách B3, kromě zastavitelných ploch Z02
a Z03, ve kterých není bydlení v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do podmíněně přípustného
využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné.
Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02
a Z03, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění
požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice
II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany
veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ve stanovisku čj. KHSSC
22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.
Námitce II/h) se nevyhovuje.
h) B4 a B8 – lokalita V luhu
– nevyhovuje stávající dopravní obslužná struktura (šířka ulic, veřejné parkování, Odůvodnění: Urbanistická koncepce lokality V Luproblém pro chodce a cyklisty) a její kvalita je pronikáním OV znehodnocena
hu je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice
zejména po stránce provozu, společenského využití, nárůstu veřejnosti a jiného a byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic přestylu a chování uživatelů, což dokazuje řada současných problémů
vzata, a tak členění lokality V Luhu na plochu byd– lokalita B8 byla (je) doposud vymezena jako plochy rekreace. ÚP veškeré stálení – domy V Luhu (B4) a plochu bydlení – bydlení
vající objekty umožňuje přestavovat na RD, což není ale řešením vzhledem
a chaty V Luhu (B8), odpovídá v zásadě plochám
k omezeným možnostem technické a dopravní infrastruktury
s funkčním využitím plochy individuální bytové zá– není ani řešením dávat do regulativu nerealizovatelnou podmínku k budování
stavby (čisté bydlení) s indexy 3 a 4 (BC3 a BC4)
nové široké komunikace při nové stavbě, neřeší to stávající problémy
a plochy pobytové rekreace – individuální rekreace
– pokud bude do budoucna lokalita B8 tak zásadně přeměněna, zásadně to ovlivní stabilizovaná (RI) platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
i lokalitu B4, přes kterou budou všichni jezdit autem.
Přípustné využití ploch B4 a B8 a koncepce do– jedná se o povodňové území, není vhodné k rozvoji a dalšímu zastavování loka- pravní infrastruktury stanovená návrhem ÚP Doblity
řichovic, nemůže reagovat na to, zda dojde či nedo– nejsou řešeny (a ty co jsou, nejsou udržovány a čištěny) propustky z lokalit na
jde k dostavbě proluk nebo ke změně charakteru
druhé straně pod Brunšovem, ani v lokalitě V luhu není řešen odtok dešťových staveb v zastavěném území, protože to není koncepvod, příkop ve Všenorské ulici je zasypaný, a dle návrhu ÚP je navržen, jen ne ce, kterou lze uplatnit u zastavitelných ploch nebo
plochou v daném místě
ploch přestavby. Plochy B4 a B8 jsou vymezeny ná– nezastavěný pozemek u nádraží (majitelé Podlipný+) není absolutně vhodný
vrhem ÚP Dobřichovic výhradně a pouze v zastak občanskému vybavení obsahu, který byl deklarován, není řešená dešťová vo- věné území. V jednotlivých případech, musí dispozi-
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da, dopravní možnosti, nová lokalita… atd.
– pozemky s číslem evidenčním: (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený
obrázek „pozemky s číslem evidenčním v ploše B8“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
i) B5 – v lokalitě nedostatečná dopravní infrastruktura není řešena, další rozvoj situaci zhorší
– není navrženo řešení hlavně u parkování a retence dešťové vody
– Navržený rozvoj v lokalitě Mramor Slivenec, čili bude stoupat počet projíždějících aut touto lokalitou – pokud rozvoj PR, tak nutnost vybudovat novou příjezdovou komunikaci z Karlické ulice a nezatěžovat tak obytnou čtvrť
– Extrémně vysoká zastavěnost, nereflektující stávající velikost pozemků

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

ce ke změně v území posoudit příslušný stavební
úřad na základě stavebního zákona a zvláštních
právních předpisů a závazného stanoviska úřadu
územního plánování, pokud se vydává.
Námitce II/i) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulace využití zastavěného území
stabilizované plochy bydlení – kompaktní zástavba
(B5-stav) byla do návrhu ÚP Dobřichovic převzata
bez podstatnějších úprav z platného ÚPnSÚ Dobřichovice. Namítat „navržený rozvoj v lokalitě Mramor Slivenec“ je spekulace, která není ničím podložena, protože cit. lokalita má stávající využití jako
plocha smíšená výrobní – průmyslové areály (PRstav).
Námitce II/j) se nevyhovuje.
j) VO1, VO2, VO3
Odůvodnění: Vymezení zastavěného území stabili– Plochy výroby ve stávající zástavbě jsou navrženy ve velmi masivních rozměrech
zovaných ploch smíšených výrobních pro výrobu
– Jsou napojeny stávajícími komunikacemi, které nelze rozšiřovat, kamionová
a obchod u řeky (VO1), výrobu a obchod (VO2)
doprava do čtvrtě s RD nepatří
a výrobu a obchod s bydlením (VO3) návrhem ÚP
– VO3 nerespektuje stávající bydlení v RD (to, že nejde o bydlení s provozovna- Dobřichovic je dáno v podstatě platným ÚPnSÚ
mi, dokazuje stávající stav, blízkost výroby je stávající limit, který je omezující, Dobřichovice. V jednotlivých případech, musí disale stávající (viz např. ČOV, která se rozhodně přesouvat nebude)
pozice ke změně v území posoudit příslušný stavební
– VO2 nemá stanoveny v podstatě žádné regulace a přitom je plocha situována
úřad na základě stavebního zákona a zvláštních
uprostřed stávajícího bydlení v RD
právních předpisů a závazného stanoviska úřadu
– VO1 a část VO3 jsou v pohledově exponované poloze a výška 16 m je zdaleka územního plánování, pokud se vydává. Podmínky
více než u RD, je nezvážená, jestli takové funkce patří do této lokality
využití území a prostorového uspořádání stanovené
– v plochách je možné stavět za určitých podmínek bytové domy a to je velké za- regulativy pro tyto plochy návrhem ÚP Dobřichohuštění vzhledem k šíři stávajících komunikací
vic, odpovídají charakteru plochy.
III. SPRAVEDLNOST:
Námitce III/a) se nevyhovuje.
a) Veřejně prospěšné stavby:
– VPS/1, Nové veřejné prostranství, park při ulici Pražská a Karlická – plocha
Odůvodnění: Podle Zadání ÚP Dobřichovic mělo
sousedí s vymezeným OV, čili odůvodnění je nedostatečné… ve světle okolních být prověřeno využití pozemku parc. č. 478/4, k. ú.
návrhů z ÚP (C1, OU v okolí, opravdu hodně radikální řešení, které absolutně
Dobřichovice, sousedícího s budovou nové základní
není odůvodněno)
školy jako územní rezervy pro její rozšíření. Potře– Průchod kempem podél řeky po veřejné účelové komunikaci (není navrženo)
ba budoucího rozšíření základní školy se nepotvrdila, a proto byl pozemek parc. č. 478/4 vymezen jako
park, ve formě veřejného prostranství VP.1 „Nové
veřejné prostranství, park při ulici Pražská a Karlická“ s předkupním právem podle § 101 stavebního zákona. Ucelená plocha pozemku parc. č. 478/4
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ROZHODNUTÍ
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o výměře 0,72 ha vymezená pro park v centru města, je velmi významná, a proto je třeba její celistvost
a využití zajistit územně plánovacími instituty. Veřejně prospěšný charakter využití pozemku parc.
č. 478/4, vymezený platným ÚPnSÚ Dobřichovice
pro veřejnou občanskou vybaveno jako OSDA – plocha obslužné funkce (občanská vybavenost) s indexy S (školství, kultura), D (sociální péče) a A (administrativa), je návrhem ÚP Dobřichovic zachován, protože veřejná prostranství patří dle § 2 odst. 1
písm. m) stavebního zákona mezi veřejnou infrastrukturu zřizovanou ve veřejném zájmu. Vymezit jako
VPS průchod kempem podél řeky po veřejné účelové komunikaci, nebylo požadováno Zadáním.
Námitce III/b) se vyhovuje.
b) Přestavování chat
Odůvodnění: Projektantem bude prověřena
K této problematice:
a) Z platného územního plánu:
a upřesněna formulace podmínek prostorového
– při transformaci chat na RD je nutno zajistit, aby vznikl pozemek velikostí od- uspořádání regulativů všech ploch umožňující stavpovídající stanovenému regulativu prostorového uspořádání, viz příslušný speci- by pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapifický index (×), nutno zajistit možnost dopravního obsloužení každého z předmět- toly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
ných pozemků, odvod odpadních a likvidaci srážkových vod, zásobování ener- S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
giemi a pitnou vodou
části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad
– REGULATIVY typu 2*(jde o plochu s indexem BC2):
a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu ke
• velikost pozemku (min. – max.) = 900 – 2000 m2
všem změnám v území, týkající se stávajících staveb
pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn
• míra zastavění plochy = 0,20 Strana 52/54*
• v případě zástavby Brunšova je minimální velikost pozemku 1200 m2, při slu- (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění
a změn jejich využití a dostavby stavebních proluk –
čování pozemků chat minimálně 800 m2.
vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního
b) Z návrhu územního plánu:
zákona – viz Pokyny (bod VP*17).
(z kapitoly F)
– v případě zbourání chaty a stavění většího domu místo ní je nezbytné splňovat
podmínku minimální velikosti pozemku
– v případě zbourání chaty a stavění nového objektu o stejném půdorysu žádné
omezení není (je možné postavit novou stavbu o shodném objemu, není podstatné, zda půjde znovu o chatu či RD)
– př. 1 (čp. e. = evidenční číslo čili chata) (Pozn. pořizovatele: k této připomínce
připojený obrázek „pozemky k příkladu č. 1“ nebyl do vyhodnocení převzat a je
pouze součástí podání)
• chaty, cca 59 m2 zastavěná plocha objektu + pozemek 312 m2
• objekt může přestavit na RD, splnit 2 patra a střecha a bude mít RD o 120 m2
obytné plochy…
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– př. 2 (čp. e.=evidenční číslo čili chata) (Pozn. pořizovatele: k této připomínce
připojený obrázek „pozemky k příkladu č. 2“ nebyl do vyhodnocení převzat a je
pouze součástí podání)
• chaty, cca 80 m2 zastavěná plocha objektu (83 m2 a vedle 79 m2) – pozemek
460 m2 nebo 423 m2
• objekt může přestavět na RD, bude mít pozemek 460 m2, což člověk s pozemkem 900 m2 na B2 udělat nemůže, pokud tam chata nestojí
• navíc přestavba chaty není bourání a udělá to tak každý, pokud se zbouráním
bude mít takové komplikace. Taková je prostě realita.
Z mého pohledu je tedy možné toto pravidlo obcházet nebo i dodržovat a chaty na
RD přestavovat, což mi nepřipadá úplně „fér“ vzhledem k tomu, že nové RD nejsou
povolovány, pokud pozemek nemá 1300 m2.
Čili to dodržování minimální velikosti pozemku je pouze, pokud dělíte pozemek
anebo pokud máte pozemek bez stavby a chcete stavět (ačkoli byste měli 1299 m2).
Ještě bych dodala, že např. v Černošicích měli už v roce 2015 (od té doby jsme se
o tom na úřadě nebavily), asi 6 chat nově předělaných na RD, v rozporu s ÚP, určených k demolici, kterou jim ale reálně nikdo nikdy neprovede.
Plyne z toho omezení, že nemohou dům zkolaudovat jako RD a nedostanou např. hypotéku, ale trvalé bydliště si na evidenční číslo klidně převedete a jedině to znamená,
že obec nemá z takových obyvatel žádné nebo menší peníze do rozpočtu... pokud to
chápu správně.
c) Lokalita chat v Tyršové ulici
– Na jednom místě je 5 různými způsoby vymezeno území, které má stejný charakter. Domnívám se, že to je nejen nespravedlivé, ale i nekoncepční a neodůvodněné (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „demonstrace pěti využití území v Tyršově ulici“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze
součástí podání)
– Bydlení B7 (tam je dům, který má i číslo popisné), vymezené chaty v krajinné
zelení, vymezené chaty jako regulativ chaty, a opět chaty vymezené na zemědělské půdě … pokud je důvodem obhajoba, že má zůstat svah zelený, tak to by
zůstal, protož lze vymezit přestavbu nebo chat ve spodních částech pozemku…
mělo by se postupovat stejně, vzhledem k tomu že jde o část stejné ulice se stejnými podmínkami o délce 200 m
– Pokračování zeleného svahu není ohroženo výstavbou ve spodní části
– Navíc v kempu naproti vznikla nová zastavitelná plocha, čili rozvoj tímto směrem evidentně je (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek nebyl
do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
d) Lokalita u nádraží
– Podél ulice Tyršova je navrženo několik typů bydlení, které jsou velmi odlišné
a přitom hned vedle sebe, bez odůvodnění

Námitce III/c) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení 5 různých způsobů využití
území návrhem ÚP Dobřichovic není v rozporu
s ničím a umožňuje v podrobnějším měřítku reagovat na potřebu regulace území. Vymezení osamocené plochy bydlení – domy v lese (B7), respektuje
způsob využití zastavěného stavebního pozemku RD
čp. 1139, a je zcela v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Námitka
proti tomu, že „v kempu naproti vznikla nová zastavitelná plocha“ je zcela zavádějí a nepravdivá, protože návrh ÚP Dobřichovic žádnou zastavitelnou
plochu v kempu nevymezuje.
Námitce III/d) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Uplatnění několika typů ploch bydlení
návrhem ÚP Dobřichovic je vyvoláno navrženo ur-
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– Domnívám se, že jde i o spravedlnost a neměly by se ve stejném místě navrhovat tak rozdílné podmínky a možnosti
– C2, kde je umožněna zastavitelnost 45 % + 25 % zpevněných ploch/B1, kde je
15 % + 10 % zpevněných ploch/a nová plocha, kde je B1 s výjimkou, které je
a nejasného využití
– Přitom naproti ploch B1 je budováno na navážce parkoviště, které pak světly
obtěžuje okolní bydlení, ulice Tyršova je velmi frekventovaná, čili o prachu
a hluku nemluvě a z druhé strany je zde navržena zástavba, která nemá jasně definovaný regulativ (závorky pod textem hlavního a přípustného využití) ani
možné využití (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „lokalita U nádraží“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
e) Lokalita OU u mycího centra
– Lokalita okolo Pražské ulice, nemá zdůvodněnou koncepci, protože nechává výrobní areál v podstatě s nedefinovanými regulativy, čili nechává možné „skoro
všechno“, přitom je obklopen bydlením RD a tato funkce se navrhuje i na plochách současně nezastavěných
– Obchodní ulice nemá v místě dvojdomů opodstatnění, není téměř možné plnit
parkován pro služby na vlastních pozemcích, vsakování vody atd. …
– Nedořešeno využití lokality Z02
– Je to okraj obce (původně to bylo ve vzdálenosti od obce), a dnes je zastavěné
území prorostlé až k Ukzuzu
– Navíc jestli bude realizovaný obchvat přivádějící auta ze Všenor, bude lokalita
i dopravně přetížena.
– V žlutém kruhu jsem vyznačila místo, kde bude v budoucnu výrazná křižovatka
komunikací a mělo by se plánovat, jak bude vypadat a jak zajistit ochranu přilehlých lokalit s RD (od toho územní plánování je). Není zde řešena plocha pro
dopravní infrastrukturu k vyvlastnění, pokud by byla potřeba křižovatka s nájezdy na obchvat (navržený v ÚP v rezervě) – ani v rezervě a podobně…
– Navíc rozvodna je navržena velmi blízko zástavby, v ZÚR je navržena lokalita,
může být lokalizována dál od obce… (Pozn. pořizovatele: k této připomínce
připojený obrázek „křižovatka Randovy a Pražské“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
IV. K ZAMYŠLENÍ (nejspíš hlavně pro zastupitele):
a) Dopravní koncepce: Severní obchvat:
– Odůvodnění proč se nejedná o funkční přeložku – …kvůli Letům (ty ji nemají
v ÚP, protože ÚP dělali dříve a nyní v souběhu), tím přijde kraj o funkční silnici
II/115. Tvrzení by mělo být prokázáno řádnou dopravní prognózou. Současná
zátěž je 9,5 tisíc vozidel/den. Není doložen počet tranzitní dopravy a je využito
staré sčítání dopravy z r. 2005. Tranzitní doprava odvedena pouze z části úseku
Pražská kruhová křižovatka – nádraží, což představuje malou část tranzitu a na-

banistickou koncepcí a není to v rozporu s žádným
právním předpisem. Stanovení regulativů plochy
smíšené obytné – nové centrum (C2), umožní vytvoření nového centra města Dobřichovice u nádraží.

Námitce III/e) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezení plochy smíšené obytné –
obchodní ulice (OU) je v souladu s urbanistickou
koncepcí návrhu ÚP Dobřichovic, který iniciuje
transformaci ulice Pražská na městskou třídou.
Proto jsou v důležitých uzlových bodech Pražské
ulice navrženy plochy smíšené obytné – obchodní
ulice (OU), rozšiřující u zařazených pozemků původní využití, stanovené jenom pro bydlení dle
ÚPnSÚ Dobřichovice, o přidanou hodnotu a umožnit reagovat na situování pozemků do městské třídy.
V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál
městského charakteru podél ulice Pražská. Hustší
a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke snížení periferního charakteru místa
a následnému zklidnění dopravy na ulici Pražská,
která tak přestane být pouze průtahem města
a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Využití zastavitelných ploch Z02 „Souběžná“ a Z07 „Rozvodna VVN“ bylo řešeno již
v předchozích námitkách podatele.
Námitce IV/a) se nevyhovuje.
Odůvodnění: Severní obchvat silnice II/115 ve
vlastnictví Středo-českého kraje není vymezen
v ZÚR Středočeského kraje, nelze proto tento nadmístní záměr vymezovat v ÚP Dobřichovic. Návrh
ÚP Dobřichovic pro VP byl zpracován na základě
schváleného Zadání a Pokynů po SJ, z těchto do-
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opak generuje tranzit od západu k východnímu obchvatu.
– Pokud je navrhováno takové zahušťování, koncepce dopravy by měla navrhovat
řešení, jak se bude vyvíjet a postupovat, spousta koncepčních řešení se na začátku jevilo jako zbytečné nebo nereálné a máme tu dnes funkční dálnice a obchvaty
– Rezerva obchvatu jen odsouvá problém za 4 roky, kdy se bude muset rozhodnout ve zprávě o uplatňování ÚP, jestli rezerva zůstane, nebo bude zrušena nebo
se udělá návrh komunikace, ÚP by měl navrhovat řešení
Přílohy: Příloha č. 1 – rozkresleny příklady zastavěného a zastavitelného území

kumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale problémem
celého Poberouní, který musí být řešen v souladu se
ZÚR Středočeského kraje, který dopravní situaci
řeší posílením dopravní funkce silnice II/116 mezi
Řevnicemi a Pražským okruhem. Územní rezerva
R1, vymezená návrhem ÚP pro přeložku silnice
III/11510, včetně mostu, mimoúrovňového přejezdu
železniční tratě a napojení lokality V Luhu, je dočasným opatřením, znemožňujícím změny v území,
které by mohly přeložku silnice III/11510 podstatně
ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude prověřena
její potřeba a plošné nároky dle podmínek návrhu
ÚP Dobřichovic.

170

Eva Valvodová ml.,
Hálkova 338, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 44.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1641/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 44.
Ve spoluvlastnictví podatele námitky jsou pozemky
parc. č. 449 a 450; LV 548, k. ú. Dobřichovice.

171

Eva Valvodová st.,
Hálkova 338, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 44.
zapsáno dne 21. 9. 2020
pod čj. 1647/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 44.
Ve spoluvlastnictví podatele námitky jsou pozemky
parc. č. 449 a 450; LV 548, k. ú. Dobřichovice.

172

Ing. Ivan Veltruský,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Ilona Veltruská,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice

ze dne neuvedeno;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/74, 1372/102, 1372/103; LV 2175, k. ú. Dobřipod čj. 1560/2020/ST
chovice
Území dotčené námitkou: B3
Text námitky:
1. Namítáme nesprávné definování regulativu B3
Odůvodnění námitky:
Naše nemovitosti se nachází v oblasti, kde je vyznačen regulativ B3. K tomuto regulativu se pak v textové části návrhu ÚP uvádí jako přípustné využití mj. školství, kulturní zařízení, církevní stavby, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, administrativa, veřejná správa, hřiště, sportoviště a veřejné stravování.
V této definici je vlastně promítnuto „rozprostření občanského vybavení téměř v celém zastavitelném území města“ (jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP – bod D.3
na str. 15). To však ohrožuje pokojný stav území a vyvolává značné riziko zhoršení
kvality prostředí i bydlení v obytné zástavbě tvořené pouze RD, když zvýšený provoz
staveb občanského vybavení výrazně zvýší intenzitu dopravy, hluku a dalších imisí.
Rušivý vliv činností spojených se stavbami občanské vybavenosti na okolní klidnou
zástavbu návrh ÚP nijak nereguluje a umožňuje vznik problematických kolizí v doposud klidové zástavbě RD. Návrh ÚP tak dostatečně nechrání stávající kvalitu byd-

1. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
vymezená takto návrhem ÚP Dobřichovic, nemůže
být monofunkční, tj. mít stanovené pouze hlavní využití – bydlení v RD, a takto není chápána ani ekvivalent-ní plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení (BC) v platném ÚPnSÚ Dobřichovice,
která má také stanoveno „přípustné využití území“.
Plocha, která by měla pouze jeden způsob využití
prakticky v reálném prostředí zástavby sídel neexistuje, a na to pamatuje i vyhláška č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, která
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lení a má potenciální negativní vliv na cenu nemovitostí.
Ze shora uvedených důvodů nesouhlasíme s tím, aby v plochách bydlení B3 (ale nakonec se to týká obdobně i dalších ploch B) bylo možno nahradit jakoukoliv stávající
stavbu RD stavbou občanského vybavení a navrhujeme, aby z regulativu B3 bylo vypuštěno přípustné využití i podmíněně přípustné využití, jak je uvedeno v předmětném návrhu ÚP, a zůstalo zde pouze hlavní využití – bydlení v RD.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

uvádí, že obsahem textové části ÚP je stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání. Z toho
je zřejmé, že návrh ÚP Dobřichovic správně stanovil podmínky využití plochy B3 jako polyfunkční.
Posouzení a realizace záměrů změn v území, které
regulativy umožňují, bude předmětem následných
postupů podle stavebního zákona. Z přípustného
využití regulativů plochy bydlení – zahradní čtvrť
(B3), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1,
B2, B4, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic,
budou vypuštěny „domy s pečovatelskou službou“
a tyto budou zařazeny do podmíněně přípustného
využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti –
viz Pokyny (bod VP*7).
2. Nesouhlasíme s vymezením zastavitelné plochy Z07
2. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění námitky:
Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07, vyV bezprostřední blízkosti našeho RD byla vymezena předmětným návrhem ÚP zamezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha techstavitelná plocha Z07 označená jako „Rozvodna VVN“, využití TI, výměra 1,38 ha
nické infrastruktury (TI-návrh) pro VPS – Rozvod(str. 11 textové části návrhu ÚP).
na VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté z nadřazené
S vymezením této zastavitelné plochy nesouhlasíme již proto, že z návrhu ÚP není
ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, byl na základě
zřejmé, jak bude výstavba a obsluha/údržba řešena dopravně, když doposud jediná
Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimalizován tak, aby
přístupová cesta podle návrhu ÚP vede přes ulici Sadová, která však není v žádném plocha Z07 odpovídala ZÚR. V ostatním musí být
případě uzpůsobena pro provoz těžkých stavebních a nákladních strojů, které by byly zastavitelná plocha Z07 zachována, protože bez jek výstavbě tak rozsáhlé budovy, jako je rozvodna, potřeba. Provoz takových strojů
jího vymezení by nemohl být prokázán soulad
ulicí Sadovou by znamenal zcela zjevně nadměrnou zátěž jak hlukem, vibracemi tak s nadřazenou ÚPD podle § 53 odst. 4 stavebního
i imisemi z těchto strojů, které jsou neslučitelné se základními kvalitami bydlení.
zákona a pořizovatel by musel dát návrh na zamítNesouhlasíme se samotným umístěním rozvodny VVN na zastavitelné ploše Z07,
nutí vydání ÚP Dobřichovic podle § 53 odst. 6 stakdyž takto rozsáhlá rozvodna VVN se nehodí do bezprostřední blízkosti obytné zóny, vebního zákona. Nutno připomenout § 52 odst. 4
a to vzhledem k hluku, který tento typ staveb vydává i s ohledem na elektromagnestavebního zákona, podle kterého se nepřihlíží
tické pole ovlivňující zdraví lidí. Návrh ÚP navíc hluk a ostatní imise vůbec neřeší
k námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto
a není jinak odůvodněno umístění takto rozsáhlého technologického zařízení do bez- při vydání ZÚR Středočeského kraje, a to rozvodna
prostředního sousedství obytné zástavby, přičemž není ani nijak řešen zásah do kra- VVN 110 kV bezpochyby je. Pokud bude rozvodna
jinných hodnot města Dobřichovice, když toto zařízení je umístěno rovněž v bezpro- ze ZÚR Středočeského kraje vypuštěna, bude násle-
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úplné znění nebo významná část námitky
střední blízkosti přírodní rezervace Krásná stráň a nepochybně bude mít negativní
vliv na obraz města.
Ze všech shora uvedených důvodů máme za to, že zastavitelná zóna Z07 by z předmětného návrhu ÚP města Dobřichovic měla být vypuštěna.
3. Nesouhlasíme s vymezením (definování podmínek) zastavitelné plochy Z02
Odůvodnění námitky:
V těsném sousedství našeho RD byla předmětným návrhem ÚP vymezena zastavitelná plocha Z02 označená jako „Souběžná“. V textové části návrhu ÚP (str. 11) se
uvádí jako využití: B, OU, VO, přičemž v grafické části se uvádí v této oblasti využití dílem B3, OU a VO2.
V textové části návrhu ÚP (str. 28) se pak u regulativu B3 výslovně uvádí, že hlavní
a přípustné využití se nevztahuje mj. na zastavitelnou plochu Z02. Podle našeho názoru tato skutečnost zakládá vysoký stupeň nejistoty ohledně přípustného využití tohoto území (zastavitelné plochy Z02). Neurčení hlavního ani přípustného způsobu
využití tohoto území je v rozporu se základními zásadami územního plánování.
Navíc jakékoliv jiné přípustné využití této zastavitelné plochy Z02 než B3 (snad
s výjimkou místa, kde již nyní jsou stavebniny) by mělo zásadní negativní dopady na
těsně sousedící okolní klidovou zástavbu RD, stávající úrovně bydlení, protože by
nadměrně zatěžovaly stávající klidovou obytnou zástavbu nadměrnou dopravou, stíněním, hlukem a případně i dalšími imisemi. S tím by byl spojen i negativní dopad
na ceny sousedních nemovitostí, tvořící dosavadní klidovou obytnou zástavbu. Návrh
ÚP navíc s ochranou stávající rezidenční zástavby před zvýšenou dopravou, hlukem
a dalšími imisemi vůbec nepočítá, což vnímáme jako zásadní nesprávnost.
Proto žádáme, aby u zastavitelné plochy Z02 byl jednoznačně stanoven regulativ B3
stejně jako v bezprostředně navazující zástavbě RD s tím, že v každém případě by
mělo být zdůrazněno, že nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující pohodu prostředí (vyžadující nadměrné nároky na zásobování, vyvolávající vyšší dopravní zatížení okolních obslužných komunikací, hluk, zápach, vibrace).
Příloha: Nahlížení do KN – Seznam nemovitostí na LV 2175

dovat i její vypuštění v ÚP Dobřichovic. V případě
realizace rozvodny, zcela určitě, nebude pro její
dopravní obsluhu využívána ulice Sadová, ale to se
ostatně dá ošetřit při územním řízení.
3. Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plochy Z02 jsou stanoveny textovou částí návrhu ÚP
Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavby, protože se jedná dosud o nezastavěnou návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit
podmínky, které musí být respektovány v procesu
povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak
platí stávající využití. V části zastavitelné ploše
Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení
v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do
podmíněně přípustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, čj. KHSSC
22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.

Antonie Vitáková,
ze dne 16. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Všenorská 502, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: B4 V Luhu, Všenorská, parcela 2002
pod čj. 1520/2020/ST
Text připomínky:
Nesouhlasím s ÚP na využití parcely 2002 označené jako B4.
Odůvodnění:
Některé přípustné stavby jsou naddimenzované do výšky, plochy, prostoru. Návrh
nechrání současnou kvalitu bydlení a prostředí. Nebere v potaz rušivý vliv činností
spojených se stavbami občanského vybavení na okolí. Umožňuje tak vznik problémů
a kolizí V Luhu. Není zohledněn velký pohyb lidí pohybujících se kolem nádraží,
velké množství kol, aut; nedostatek parkovacích míst.
Omlouvám se za troufalost radit, ale můj návrh je tento:

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – domy v Luhu (B4), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1, B2, B3, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
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Jiří Vlastník,
ze dne 16. 9. 2020;
Univerzitní 686/12, 108 00 Praha 10; zapsáno dne 16. 9. 2020
Kateřina Vlastníková,
pod čj. 1556/2020/ST
Pod Lomem 1089,
252 29 Dobřichovice

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
od současného majitele (který se chová dost barbarsky) odkoupit problémové území
a zřídit tam ARBORETUM. Na parcele je mokřad, takže by tam rostly vodomilné
rostliny, atd. Jistě by se mezi námi našli dobrovolníci, ochránci přírody, kteří by tam
pracovali a pomáhali. Byl by to schůdný a užitečný počin.
Nemůžeme se chovat bezohledně k prostředí, v němž žijeme. „Dobřichovice
FIRST“!

podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
Urbanistická koncepce lokality V Luhu je určena již
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a byla v podstatě do
návrhu ÚP Dobřichovic převzata, a tak členění lokality V Luhu na plochu bydlení – domy V Luhu
(B4) a plochu bydlení – bydlení a chaty V Luhu
(B8), odpovídá v zásadě plochám s funkčním využitím plochy individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexy 3 a 4 (BC3 a BC4) a plochy pobytové
rekreace – individuální rekreace stabilizovaná (RI)
platného ÚPnSÚ Dobřichovice. Nelze proto vyhovět požadavku podatele námitky a vypustit z plochy
B4 pozemek parc. č. 2002, k. ú. Dobřichovice, který
byl takto vymezen již v návrhu ÚP Dobřichovic
z 04/2016 pro SJ a je jiného vlastníka.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2566/1, 2566/2, 2567; LV 729, k. ú. Dobřichovice
Vymezení území dotčeného námitkou: Brunšov, území vymezené v návrhu ÚP jako
oblast B2, B7, zejména lokalita ulic Pod Lomem a Lesní
Text námitky:
V lokalitě Brunšov jsou pozemky nově členěny zejména do zón B2 (domy ve svahu)
a B7 (domy v lese). Naše a sousední pozemky se nacházejí v zóně B7, nižší pruh
parcel je v zóně B2. V důsledku stanovení nových výškových regulativů (oproti stávajícímu ÚP) bude na okolních pozemcích umožněna výstavba vysokých staveb,
ovlivňující přímo poměry na našem pozemku (výhled/zastínění apod.).
Odůvodnění uplatněné námitky:
1. Není jasné, proč je lokalita Brunšova nově členěna na zóny B2 a B7 (ve stávajícím
ÚP obdobné členění není). Nové členění se jeví jako nesystematické a nepodložené, čemuž nasvědčuje i to, že fotografie dokládající poměry v zóně B2 (str. 27) je
ve skutečnosti fotografií pozemku spadajícího do zóny B7.
2. Není jasné, kde začínají a končí hranice jednotlivých zón (chybí grafické znázornění v hlavním výkresu ÚP).
3. Není jasně stanoven vztah mezi regulovanou výškou stavby a maximální výškou
stavby. Mělo by být postaveno najisto, že maximální výška stavby je nepřekročitelným regulativem (nelze ji překročit ani v případě použití ustanovení o regulované výšce podle části F. bodu 3 (str. 18 textové části návrhu ÚP).
4. Stanovení maximálních výšek staveb podle našeho názoru neodpovídá poměrům
území. Není navíc jasně stanovené, jak se výškové regulativy uplatní u domů ve
svahu. Ze stávajícího znění návrhu by bylo možné dovozovat i to, že u domu ve

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2566/1, 2566/2
a 2567, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů
námitky, jsou začleněn dle návrhu ÚP Dobřichovic
do zastavěného území stabilizované plochy bydlení –
domy v lese (B7), jejíž regulativy, uvedené v kapitole
F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, nebudou měněny. Současná
regulace funkčního a prostorového využití plochy
pozemku parc. č. 2566/1, 2566/2, 2567, je stanovena
závaznou částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to
jako stávající plochy individuální bytové zástavby
čistého bydlení s indexem 2 (BC2-stav), kdy je u tohoto funkčního využití plochy indexem 2 stanovena
velikost pozemků od 900 do 2000 m2 a míra zastavění 20 %. Využití pozemků parc. č. 2566/1, 2566/2,
2567, je degradováno tím, že leží prakticky celé
v ochranném pásmu lesa, kdežto plocha B2 je mimo
toto omezení. Sjednocení regulativů ploch B2 a B7
požadované podatelem námitky možné není, došlo
by tím k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do urbanistické koncepce stanovené návrhem ÚP Dobřichovic. Maximální výška
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svahu může být v zóně B2 regulovaná výška v horní části 12 m (+ 6 m na podkroví) (zóně B7 je to 8 + 6). Takto vysoké stavby by však neodpovídaly stávajícím
poměrům zón B2 a B7 (převyšovaly by převážnou stávající zástavbu).
5. Není jasné, proč by povolené výšky staveb v zóně B2 měly být vyšší než výšky
staveb v zóně B7, které jsou již tak příliš vysoké. Poměry v zóně, definované jako
B2 a zóně definované jako B7 jsou přitom ve skutečnosti často srovnatelné.

175

Erika Vorlová,
V kapslovně 2770/1, 130 00 Praha 3

o námitkách a odůvodnění

Připomínka k návrhu
ze dne 17. 9. 2020;
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Pozemky 2089 a 2090 v k. ú. Dobřichovipod čj. 1531/2020/ST
ce, lokalita B4/B8
Text připomínky:
Na základě výše uvedených ustanovení Stavebního zákona uplatňuji tímto připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic.
Připomínka č. 1 k návrhu ÚP Dobřichovic
Prostorové uspořádání lokality V Luhu
Jsem vlastníkem nemovitostí kat. č. 2089 a kat. č. 2090, Rákosníkova 015, Dobřichovice. Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji připomínku ve smyslu možného prostorového uspořádání na ploše v ÚP označené kódem B4. ÚP nedostatečně
definuje budoucí podobu zástavby na zastavitelných pozemcích této lokality. Navrhuji, aby byla zachována stávající urbanistická struktura a její celkový obraz. Plocha
B4 leží podél ulice Všenorská, která je příznačná izolovanými rozptýlenými RD případně dvoj-trojdomy, všechny o objemu a prostorovém uspořádání odpovídajícímu
hlavním znakům této oblasti. Jedná se zejména o individuální strukturu zástavby odpovídající územním podmínkám, ve kterých zcela převažují RD resp. stavby pro rekreaci. Navrhuji, aby případná nová výstavba v intencích tohoto návrhu ÚP byla
umisťována v souladu s existující strukturou zástavby na sousedních pozemcích, které jsou přístupné ze stejného veřejného prostranství (ulice). V rámci posuzování prostorového uspořádání plochy B4 lze tedy předpokládat, že zástavba by měla být
drobnější povahy, samozřejmě s přihlédnutím k funkčnímu využití pozemku. Vzhledem k nedávným prezentacím konkrétních stavebních záměrů se domnívám, že
zejména rozsáhlé komplexy s „optickým“ komplexním zastavěním pozemku, a ponecháním zeleně na rostlém terénu v okrajových částech, naprosto neodpovídá možnostem lokality a odporuje podmínkám jejího prostorového uspořádání. Navrhuji, aby
povolovaná budoucí výstavba v ploše B4 byla v prostorovém souladu se stávající
strukturou zástavby, tj. nejen se stávající výškovou regulací, ale i s měřítkem urbanistických struktur v sousedství.
Odůvodnění připomínky č. 1:
V rámci stávajících prostorových vazeb lokality V Luhu se domnívám, že návrh ÚP
nedostatečně reguluje zejména pohledově dominantní prvky budoucí zástavby. Tyto
objekty, ať již jsou o jakékoli funkční náplni, mohou vnést do stávající podoby lokality nevhodné měřítko a svojí půdorysnou stopou setřít charakteristické znaky a urba-

staveb v ploše B2 je stanovena vyšší o 2 m na 14 m,
která je dána konfigurací terénu u domů ve svahu.

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.

Námitce č. 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce lokality V Luhu je určena již platným ÚPnSÚ Dobřichovice
a byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata, a tak členění lokality V Luhu na plochu bydlení –
domy V Luhu (B4) a plochu bydlení – bydlení a chaty V Luhu (B8), odpovídá v zásadě plochám s funkčním využitím plochy individuální bytové zástavby
(čisté bydlení) s indexy 3 a 4 (BC3 a BC4) a plochy
pobytové rekreace – individuální rekreace stabilizovaná (RI) platného ÚPnSÚ Dobřichovice. Nelze
proto vyhovět požadavku podatele námitky, aby
u regulativu plochy B4 byla změněna prostorová
regulace, a nemá to ani oporu v genezi regulace lokality V Luhu, která je stanovena platným ÚPnSÚ
Dobřichovice již od roku 1996, došlo by tím k nepředvídatelnému narušení urbanistické koncepce
a ustálených vztahů v území. Regulativy plochy B4
návrhu ÚP Dobřichovic odpovídají stávající zástavbě, protože žádné nové zastavitelné plochy se
v lokalitě V Luhu nenavrhují. Možná je pouze dostavba proluk a změna stávajících staveb, pro posouzení obojího jsou regulativy v podrobnosti ÚP
dostatečné. V jednotlivých případech, musí dispozice ke změně v území posoudit příslušný stavební
úřad na základě stavebního zákona a zvláštních
právních předpisů a závazného stanoviska úřadu
územního plánování, pokud se vydává. Podmínky
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nistické hodnoty v území. Novostavby musí být se stávajícími možnostmi prostorového uspořádání v souladu a respektovat celkový výraz přilehlého okolí. Lokalita
V Luhu by neměla být znehodnocena nevhodnou zástavbou (ve smyslu jejího prostorového uspořádání a výškových souvztažností, jež by v dálkových pohledech vytvářela nemístný útvar odporující výše uvedenému charakteru oblasti. Dále viz grafická
příloha (typický příčný řez plochou B8, ulicí Všenorskou a plochou B4 s příkladem
možné zástavby).
Připomínka č. 2 k návrhu ÚP Dobřichovic
Regulovaná výška stavby a maximální výška objektů lokality V Luhu
Jsem vlastníkem nemovitostí kat. č. 2089 a kat. č. 2090, Rákosníkova 015, Dobřichovice. Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji připomínku ohledně předepisovaných regulovaných a maximálních výšek objektů (novostaveb). Lokalita V Luhuje příznačné různou (hlavní) niveletou jednotlivých pozemků, které jsou situovány
podél Všenorské ulice. Je to dáno historickým utvářením plochy po slepém rameni
řeky Berounky a vytvořením protipovodňových příkopů podél komunikací. Směrem
od Všenorské ulice k řece potom terén mírně klesá. Tato konfigurace terénu zapříčiňuje, že pozemky s RD a chatami v ploše B8, a zejména ty, které se nacházejí proti
ploše B4, jsou umístěny v nižší nadmořské výšce, než je komunikace (Všenorská ul.)
a to místy až o téměř 1 m. Navrhovaný ÚP sice uvádí regulovanou výšku, ale nedefinuje maximální možnou výšku objektu uvedenou v nadmořských výškách. To způsobuje, že budoucí novostavby, např. v ploše B4, mohou být výrazně převýšené, neboť úroveň rostlého terénu je v této ploše výše než zmiňované parcely RD a chat.
Pakliže je předepsán parametr 2 a 1 ustupující podlaží (nebo šikmá střecha) o regulované výšce, měla by být zároveň uvedena hodnota nadmořské výšky. Navrhuji, aby
„regulovaná výška stavby“ byla z toho důvodu 7 m (tj. maximální výška hlavní římsy
nebo atiky vzhledem k nadmořské výšce líce komunikace Všenorská) a „maximální
výška stavby“ (tj. včetně ustoupeného podlaží nebo hřebene střechy) 9,5 m. Zároveň
vzhledem k prostorovým stávajícím parametrům podél komunikace Všenorská navrhuji, aby výjimka z maximální regulované výšky objektu ve věci jednoho ustupujícího podlaží platila tak, aby toto ustoupené podlaží bylo vzdáleno od průčelí objektu
minimálně 4 m směrem do vnitrobloku. To zajistí, že budoucí výstavba bude v prostorové shodě s okolní stávající výstavbou. Cílem je zachovat prostorové vazby
a stávající ráz městského interiéru, byť třeba za použití soudobých výrazových prostředků. Při posuzování návrhu ÚP u nezastavěných ploch v rámci stávající struktury
zástavby musí být rozhodující vnímání takové nové zástavby z přilehlého veřejného
prostranství.
Odůvodnění připomínky č. 2:
Okolní objekty jsou o maximálních výškách (k hřebenům střech) v rozsahu 6,5 až
cca 10 m s tím, že atika resp. hlavní římsa nad okny je v podstatně nižších úrovních
(okolo 4-6m). V případě, že je předepsán regulativ o výšce 8 m pro 2 podlaží a stav-

využití území a prostorového uspořádání stanovené
regulativy pro tyto plochy návrhem ÚP Dobřichovic, odpovídají charakteru plochy.

Námitce č. 2 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky prostorového uspořádání
v ÚPD charakteru ÚP se neuvádějí nikdy v absolutních nadmořských výškách, je to mimo jejich podrobnost, která náleží svým obsahem RP nebo
územnímu rozhodnutí podle § 43 odst. 3 stavebního
zákona. Nadmořská výšková kóta se uplatní až následně při umísťování záměrů v území. Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena
a upřesněna formulace podmínek prostorového
uspořádání regulativů ploch, a to nejenom ploch
bydlení – domy V Luhu (B4) a bydlení – domy
a chaty V Luhu (B8), ale všech ostatních ploch
umožňujících stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO
VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic
tak, aby jejich výklad a aplikace byla zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám v území, týkající
se stávajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební
úpravy), odstranění a změn jejich využití a dostavby
stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm.
a) a násl. stavebního zákona – viz Pokyny (bod
VP*17).
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ba je založena na niveletě nad stávajícím rostlým terénem (například o další 1-1,5m),
jsou navržené podmínky prostorotvorného uspořádání nepřijatelné. Nad regulovanou
výšku návrh ÚP nyní umožňuje realizovat ustoupené podlaží tak, aby maximální
výška objektu nepřesáhla 12 m, přičemž sousední objekty jsou svojí maximální výškou výrazně níže pod touto hodnotou. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že
navrženými regulativy lze narušit panorama lokality podél Všenorské ulice a k totální
změně měřítka přilehlých veřejných prostranství. Z toho důvodu navrhuji, aby navržená maximální výška objektů v ploše B4, tedy včetně možného ustupujícího podlaží
resp. střechy byla max. 10,5 m, které se měří ve svislé ose od výšky líce komunikace
Všenorská a byla vyjádřena nadmořskou výškou o hodnotě cca 214,500 m n. m. Dále
viz grafická příloha (typický příčný řez plochou B8, ulicí Všenorskou a plochou B4
s příkladem možné zástavby).
Připomínka č. 3 k návrhu ÚP Dobřichovic
Dopravní zátěž lokality V Luhu
Jsem vlastníkem nemovitostí kat. č. 2089 a kat. č. 2090, Rákosníkova 015, Dobřichovice. Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji připomínku ohledně stávajících a budoucích intenzit dopravy na Všenorské ulici. Návrh ÚP v ploše B4 umožňuje svojí zastavitelnou plochou vybudovat v rámci zejména přípustného využití objekty o různé funkční náplni. Tato náplň generuje intenzity dopravy, které se svými limity v současné chvíli v lokalitě V Luhu nevyskytují. Z toho důvodu navrhuji, aby
podmínky navrhovaného ÚP dostatečně definovaly budoucí funkční náplň staveb tak,
aby ve vymezené ploše nedošlo ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení,
zejména z hlediska hladiny hluku, čistoty ovzduší a emisí prachu, a aby provozem
generovaným touto plochou B4 a staveb na ní nedošlo k enormnímu zvýšení dopravní zátěže a potřeby parkovacích míst.
Odůvodnění připomínky č. 3:
V současné době se podél Všenorské ulice ani v lokalitě B8 nenachází žádný významný provoz, který by razantně zvyšoval intenzitu dopravy v této oblasti. V případě některých budoucích výstaveb lze upravovat skutečný účel využívání, kdy například domy s pečovatelskou službou mohou sloužit v podstatě dlouhodobému užívání
ve smyslu bytových domů, ty by pak představovaly neúnosný nárůst dopravní zátěže
v dané lokalitě z důvodu celkové velikosti zastavitelné plochy.
Připomínka č. 4 k návrhu ÚP Dobřichovic
Podíl vzrostlé zeleně a odstupy staveb
Jsem vlastníkem nemovitostí kat. č. 2089 a kat. č. 2090, Rákosníkova 015, Dobřichovice. Na základě předloženého návrhu ÚP uplatňuji připomínku ohledně přiměřeného zastoupení vzrostlé zeleně, tj. stromů, které by vhodně doplňovaly veřejné prostranství přilehlé k ploše B4. Navrhuji, aby v rámci řešení komunikací bylo uvažováno se vzrostlou zelení dosahující výše regulované výšky stavby, tak aby bylo zachováno občanské soukromí při výhledech na okolní nemovitosti budoucí výstavby v té-

Námitce č. 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koncepce dopravy jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D „KONCEPCE
VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve
výkresu č. N.3 „VÝKRES KONCEPCE DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY“ grafické části návrhu ÚP
Dobřichovic. Námitka svým obsahem směřuje mimo
podrobnost návrhu ÚP Dobřichovic, který se zpracovává v měřítku 1 : 5000, tj. 1 mm změřený na mapě je 5 m ve skutečnosti, a proto se nemůže v jednotlivých detailech zabývat dopravními závadami na
pozemních komunikacích ve městě či jejich technickým řešením, k tomu účelu slouží následná řízení
a podrobnější dokumentace. Predikce zvýšení dopravní zátěže v ploše bydlení – domy V Luhu (B4)
není opodstatněná, vzhledem k rozsahu možných
změn v území.
Námitce č. 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Je mimo podrobnost regulativů plochy
bydlení – domy V Luhu (B4) návrhu ÚP Dobřichovic regulovat výšku zeleně na pozemcích zastavěného území v lokalitě V Luhu, a už vůbec je to zbytečné na pozemcích plochy veřejných prostranství –
uliční prostranství (UP), které jsou ponejvíce v majetku města Dobřichovice. Je bezpředmětné vnášet
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to ploše. To bude dosaženo dále mým návrhem zvýšit vzájemný odstup staveb (odsa- do stabilizované lokality V Luhu nový prvek regulazení průčelí) v ploše B4 a na pozemku 2090 alespoň na 22 m.
ce, který nemá navíc oporu v právních předpisech
Odůvodnění k připomínce č. 4:
a mohl by způsobit narušení pokojného stavu.
Vzrostlé stromy se ve slepém rameni řeky vyskytovaly dříve a vhodně doplňovaly
veřejný prostor. Rovněž výsadbou dojde k potřebnému odsazení průčelí budoucí výstavby od hrany komunikace a tím zvětšení vzdálenosti mezi stávajícími a navrhovanými objekty a jejich oslunění. Dále viz grafická příloha (typický příčný řez plochou
B8, ulicí Všenorskou a plochou B4 s příkladem možné zástavby).
Příloha: typický příčný řez plochou B8, ulicí Všenorskou a plochou B4 s příkladem
možné zástavby
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Mgr. Pavel Vostrý,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice;
Adéla Vostrá,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 2754/1, 2755, 2756, 2757; LV 68, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1631/2020/ST
Vymezení území dotčeného námitkou: Oblast označená v návrhu ÚP regulativem OU
Text námitky:
Námitka 1: Nesouhlasíme s navrženým širokým přípustným využitím v oblastech
regulativu OU – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – -OBCHODNÍ ULICE (Bydlení,
veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování,
zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící
provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy.)
z důvodu negativního dopadu na kvalitu života a zhoršení dopravní situaci v oblasti,
kde vlastníme nemovitost a požadujeme proto její vyloučení z regulativu OU a zařazení do regulativu B7 nebo B2 nového ÚP.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Odůvodnění 1: Tyršova ulice v úseku od mostu směrem k Letům je úzká ulice, kde
se nevejdou dvě auta vedle sebe (část ulice směrem k náspu tratě se využívá na parkování), stejně jako se nevejde ani jednostranný chodník. Jde vlastně o konec Dobřichovic směrem k jihu na pravém břehu Berounky, ohraničeným z jedné strany tratí
a z druhé parcelami, jejichž zadní část tvoří svah. Celá tato oblast má charakter klasické venkovské ulice s absencí jakéhokoli obchodního či jiného využití (mimo jediného drobného podnikatele).
Nárůstem infrastruktury v této oblasti by se výrazně zhoršila kvalita života v této části, kdy i v současné době je často život ohrožující jí projít, dostat se autem na hlavní
silnici nebo zaparkovat.
Domníváme se, že této části by odpovídal regulativ B2 PLOCHY BYDLENÍ –
DOMY VE SVAHU nebo B7 PLOCHY BYDLENÍ – DOMY V LESE.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pro část uliční zástavby pravobřežního předmostí mostu přes Berounku, s pozemky parc.
č. 2754/1, 2755, 2756 a 2757, k. ú. Dobřichovice,
vymezeného návrhem ÚP Dobřichovic jako stabilizovaná plocha smíšená obytná – obchodní ulice
(OU-stav), je regulativy návrhu ÚP Dobřichovic
umožněno jeho oživení, a proto vilovou zástavbu
vhodně doplňuje lokalitami pro obchod a služby po
vzoru zahradních měst. Vedle rozvolněné vilové zástavby by tak mělo docházet k žádoucímu lokálnímu
mírnému zahuštění zástavby a promíchání způsobu
využití, aby se namísto „obchodních středisek“ vytvářely ulice s obchodním parterem, nad kterými se
objeví další „funkce“ jako je bydlení, služby a administrativa. Z hlediska územního rozvoje je žádoucí, aby se v přiměřené míře mísilo bydlení s pracovními příležitostmi. Pro životaschopnost čtvrtí,
které jsou v drtivé míře tvořeny právě a jen RD, je
dobré, když se v některých z nich usadí například
lékař, opravna obuvi, malé kanceláře a další způsoby využití, která jsou s bydlením slučitelné a která
jej vhodně doplňují. Regulativy území vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha smíšená obytná
– obchodní ulice (OU) jsou slučitelné s bydlením
jako jedním z jejího hlavního využití. Zařazení pozemků parc. č. 2772, 2773, 2774, k. ú. Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatelů námitky, a sousedních pozemků v ulici Tyršova do plochy OU, je proto
v souladu s jejich charakterem a bude ponecháno.
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Mgr. Pavel Vostrý,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice;
Adéla Vostrá,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.
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ze dne neuvedeno,
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 21. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Uvedeno v textu jednotlivých připomínek
pod čj. 1632/2020/ST
Text připomínky a odůvodnění:
Připomínka 1: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP nenavrhuje dopravní řešení, které by v budoucnosti snížilo intenzitu dopravy (zejména tranzitní) na silnicích v obci
a ruší územní rezervy na obchvat (severní) obsažené ve stávajícím ÚP, aniž by navrhoval jiné řešení.
Odůvodnění 1: Intenzita dopravy v ulicích Palackého, Pražské a Tyršovy je již nyní
v dopravních špičkách neúnosná, pro chodce a místní cyklisty je jízda po těchto komunikacích nebezpečná. Severní obchvat obce, zakreslený v současném ÚP, se v návrhu nového ÚP neobjevuje (ani v rezervě), obchvat přes řeku Berounku je zakreslen
je jako rezerva. V rezervě byly obchvaty drženy po 20 let a vzhledem k rozvoji obce,
který je návrhem ÚP velmi podporován a zároveň rozvoji obcí okolních, bude obchvat v budoucnu potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo vyčísleno 7019 aut za den – což v současnosti i budoucnosti bude výrazně více
s ohledem na předpokládaný rozvoj v Dobřichovicích i v okolních obcích.
Zároveň návrh ÚP vymezuje obchodní ulici (OU) a Centrum 2 (C2) na páteřních
komunikacích Tyršova a Pražská, což předpokládá nutnost vymezení parkování
a další vjezdy do těchto páteřních komunikací, ale neřeší se odvedení tranzitní dopravy z těchto komunikací, přičemž je jasné, že její objem do budoucnosti jednoznačně
poroste.
Obchvaty mají být navrženy nejen jako rezerva, ale jako návrh v kontextu s infrastrukturou i občanskou vybaveností a všemi souvislostmi. Vzhledem k tomu, že
předkládaný návrh ÚP počítá s masívním rozvojem obce, je důležité, aby se s řešením snížení tranzitní intenzity dopravy v centru počítalo.

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce 1 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic pro VP byl
zpracován na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ, z těchto dokumentů vyplynulo, že dopravní řešení města Dobřichovice není jen jeho problémem, ale problémem celého Poberouní, který musí
být řešen v souladu se ZÚR Středočeského kraje,
který dopravní situaci řeší posílením dopravní
funkce silnice II/116 mezi Řevnicemi a Pražským
okruhem. Severní obchvat silnice II/115 ve vlastnictví Středočeského kraje není vymezen v ZÚR Středočeského kraje, nelze proto tento nadmístní záměr
vymezovat v ÚP Dobřichovic. Koncepce dopravy
jako součást koncepce veřejné infrastruktury je stanovena v subkapitole D.1 „Doprava“ kapitoly D
„KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“
textové části a ve výkresu č. N.3 „Výkres koncepce
dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP
Dobřichovic, podle níž jsou v zastavěném území
města vymezeny především dopravně zklidněné pozemní komunikace a nemotoristické pozemní komunikace, které mají sloužit cyklistické dopravě.
V územní rezervě R1 je pak ponechána kapacitní
pozemní komunikace, odvádějící tranzitní dopravu
mimo zastavěné území města.
Připomínka 2: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP stanovuje rozprostření občanNámitce 2 se nevyhovuje.
ského vybavení téměř v celém zastavitelném území města bez ohledu na dopravní
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic zpracovaný na
infrastrukturu jednotlivých lokalit, charakter zástavby a místní specifika.
základě Zadání byl upraven podle Pokynů po SJ
Odůvodnění 2: Toto ustanovení vytváří podmínky pro poškození kvality stávajícího a nově vymezuje v zastavěném území stabilizovanou
obytného prostředí. V důsledku toho návrh ÚP způsobuje značné riziko, že rozhodo- plochu občanského vybavení (OV). Do této plochy
vání stavebního úřadu podle ÚP bude nepředvídatelné, a tím vzniku nebezpečí zneu- jsou zatříděny stávající pozemky veřejné občanské
žití investory při možné změně občanského vybavení na bytové domy.
infrastruktury. Regulativy plochy OV jsou stanoveZásadně nelze souhlasit ani s tím, že se odkazuje na nedefinovaný a neurčitý pojem
ny tak, aby neomezovaly další žádoucí rozvoj. Ná„obraz města“, který není v návrhu ÚP definován, ani není stanoveno, kdo a jakým
vrh ÚP Dobřichovic sice vymezuje specifickou plozpůsobem by měl obraz města určovat a posuzovat, zda a jak bude uvedenými stav- chu OV, ale z hlediska urbanistické koncepce je zábami (kostel, školní budova, divadlo, objekty správy obce apod) poškozen. Tato úva- roveň žádoucí, aby se občanská vybavenost dokázaha nepřísluší stavebnímu úřadu a ani OÚP, který dle platné úpravy posuzuje soulad
la promísit v běžné zástavbě, a proto je navrženo
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záměru s ÚP.

Připomínka 3: Nesouhlasíme s uplatňováním regulativu C2 (hl. využití: bydlení,
obchody, …; zastavěnost 45 %, zahrada 30 %, jen 10 % stavebního pozemku musí
být bez nadzemních a podzemních staveb, max. výška stavby 12 m) na těchto konkrétních pozemcích: v ulici Tyršova na pravé straně (směr na Všenory) od křižovatky s ul. Svážnou po ul. Černolická v oblasti současného zeleného svahu na pozemku č. 2364, v oblasti zahrad vil Brunšova – na pozemku č. 2365/4 v ul. Černolická (zahrada prvorepublikové vily, pozemek nesousedí z Tyršovou ul.) a v ulici Na
Plzeňce na pozemku č. 2304, který přímo sousedí s lokalitou vil Brunšova, a nesousedí s ul. Tyršovou.
Odůvodnění 3: Na pozemku č. 2364 – zelený pruh (prudký svah) oddělující Tyršovu
ul. od zástavy Brunšova nad Tyršovou ul. by měla zůstat zachována zeleň, která tvoří
přirozený předěl od rušné ulice. Zároveň jde o velmi obtížně přístupný terén a jakákoliv zástavba na tomto úzkém pruhu by výrazně zhoršila dopravní situaci v Tyršově
ulici a neměla by být ÚP podporována.
Pozemky č. 2365/4 a 2304 nijak nesousedí s Tyršovou ulicí, naopak jsou součástí oblasti s hodnotnou vilovou zástavbou Brunšova a měl by na nich být uplatňován regulativ B1, aby nedošlo ke znehodnocení této architektonicky cenné části Dobřichovic.
Připomínka 4: Nesouhlasíme s regulativem OU (obchodní ulice) v Tyršově ulici
na straně zástavby od modrého mostu až téměř k ústí Krajníkovy ul. v místě, kde je
v podstatě jediný výjezd z celé lokality (B2, B7) ul. Strmou, a dále v ul. Strmá,
U Rokle a v Hyčkané ul.
Odůvodnění 4: Tato regulace navrhuje do dopravně velmi vytíženého, nepřehledného a z pohledu chodců i vozidel v tuto chvíli nebezpečného místa s velmi úzkou vozovkou, bez chodníků na straně zástavby, další zahuštění a služby a zároveň návrh
ÚP nijak neřeší stávající nedobrou dopravní situaci v oblasti a nenavrhuje žádná dopravní opatření, která by stávající problémy řešila (naopak navrhuje regulativ, který
může vést ke zhoršení situace). Zároveň v této oblasti regulativ OU zasahuje poměrně výrazně do oblasti ul. Strmá, U Rokle a Hyčkaná ul. a pokrývá zahrady přímo
sousedící s hodnotnou zástavbou prvorepublikových vil.
Domníváme se, že uplatňování tohoto regulativu v této oblasti je v přímém rozporu
se zadáním ÚP a může vést k výraznému zhoršení dopravní situace a situace chodců
v této části Dobřichovic.
Připomínka 5: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území
C1 (centrum) zástavbu RD v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na
Chmelnici a Lomená.
Odůvodnění 5: Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP zahrnuje do smíšeného území

rozprostření občanského vybavení téměř v celém
území města. Plochy s rozdílným způsobem využití
mají nastaveny rozdílné regulativy a přípustnost
občanské vybavenosti od centra k okrajům města.
Námitce 3 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Regulativy plochy smíšené obytné –
nové centrum (C2), stanovené návrhem ÚP Dobřichovic pro nádraží Dobřichovice a jeho okolí, odpovídají svými proporcemi charakteru stávající zástavby (budovy nádraží, restaurace „U nádraží“
aj.). Vymezení plochy C2 napomůže ukotvení již
dnes patrného a žádoucího městského charakteru
v okolí vlakového nádraží a podpoří význam role,
jakou nádraží v Dobřichovicích má. Pozemky parc.
č. 2304 a 2365/4, k. ú. Dobřichovice, sousedí přímo
s ulicí Tyršova, není proto pochyb o opodstatněnosti jejich vymezení jako plochy C2, rozhodně je nelze
považovat za plochu bydlení – vily na velkých pozemcích (B1), jejíž charakter pozemky parc. č. 2304
a 2365/4 nenaplňují.
Námitce 4 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Urbanistická koncepce plochy smíšené obytné – obchodní ulice (OU), vymezená návrhem ÚP Dobřichovic, není v rozporu se Zadáním,
ale naopak, je s ním v souladu, protože iniciuje
transformaci ulice Tyršova na městskou obchodní
třídu, která podpoří, v těchto místech žádoucí, potenciál městského charakteru veřejných prostranství. Pro kvalitu veřejných prostranství města je důležité umožnit výstavbu drobných obchodů a služeb
namísto soustředěných obchodních domů. Obchody
a služby ulice oživují. Obchodní centra ulice umrtvují. Hustší a živější zástavba výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru ulice a následnému
zklidnění dopravy.
Námitce 5 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Území mezi ulicemi Pražská, Vítova,
Lomená a Na Chmelnici je návrhem ÚP Dobřichovic vymezeno jako zastavěné území stabilizované
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Cl (centrum) zástavbu rodinných domů v zahradách mezi ulicemi Pražská, Vítova, Na Chmelnici a Lomená, což neodpovídá stávajícímu charakteru dané oblasti
a je v rozporu se zadáním ÚP, které trvalo na zachování stávajícího charakteru území, tj. klidová oblast s RD v zahradách.
Navržený regulativ umožňuje v dané oblasti výstavbu velkých bytových domů a zastavění stávajících zahrad (navržený regulativ: zastavěnost 50 % (max. zast. plocha
1000 m2, procento zahrady 30 % (přičemž jen 10 % stavebního pozemku musí být
bez nadzemních a podzemních staveb), max. výška stavby 12 m).
Návrh ÚP zároveň žádným způsobem neřeší dopravní infrastrukturu v dané oblasti,
přičemž stávající komunikace jsou zde úzké (pro 1 vozidlo) a v oblasti chybí chodníky, přestože je zde už nyní velký pohyb dětí (umístění ZUŠ a dětského hřiště).

Připomínka 6: V návrhu je do zóny C1 (centrum) naprosto nelogicky zahrnut
RD v ul. Ke Křížku 170 (par. č. 713, 712), který se nachází pod terénem okolní zóny C1 a přímo sousedí se zástavbou RD v ul. Fügnerova (regulativ B3).
Odůvodnění 6: Regulativ C1 by na tomto místě umožnil výstavbu bytového domu,
což je v rozporu se zadáním ÚP (zachovat RD v zahradách), vedlo by to k další dopravní zátěži v ul. Fügnerova a zhoršení kvality života v okolních RD.

Připomínka 7: Regulativ B6 – v lokalitě není řešena dopravní infrastruktura
s ohledem na navrhovaný rozvoj v lokalitě Průmyslu kamene – Mramor Slivenec
(regulativ PR – hlavní využití: výroba).

plochy smíšené obytné – staré centrum (C1-stav)
v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, tj. území, jehož
podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP Dobřichovice – Centrum. Současná regulace funkčního a prostorového
využití plochy je stanovena závaznou částí platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako přestavbové plochy
individuální bytové zástavby čistého bydlení s indexem 3 (BC3-návrh) a při hranici ulic Vítova a Pražská jako stávající plocha smíšené centrální zóny
obce s indexem 3 (SC3-stav), kdy u obou funkčních
využití ploch je indexem 3 stanovena velikost pozemků od 800 do 1400 m2 a míra zastavění 28 %.
Návrh ÚP Dobřichovic, zpracovaný projektantem
na základě schváleného Zadání a Pokynů po SJ přistupuje k území starého centra, nikoliv jako k ploše
přestavby na bydlení, ale jako k území, kde je třeba
zachovat jeho původní ráz, bez výraznějších objektových excesů a přispět tak k požadovanému charakteru kompaktní zástavby s různorodým využitím.
Cílem stanovených regulativů plochy C1, odpovídajících současné podobě, je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické
koncepce.
Námitce 6 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 712 a 713, k. ú.
Dobřichovice, s RD v ul. Ke Křížku 170, jsou návrhem ÚP Dobřichovic vymezeny jako zastavěné
území stabilizované plochy smíšené obytné – staré
centrum (C1-stav) v oblasti se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání, tj. území, jehož podmínky plošného a prostorového uspořádání nejsou stanoveny platným RP
Dobřichovice – Centrum. Cílem je ochránit stávající centrum před změnou urbanistické a architektonické koncepce.
Námitce 7 se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka nedává smysl, protože plocha bydlení – solitérní bytové domy (B6) nemá žád-
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nou dopravní vazbu na plochu smíšenou výrobní –
průmyslové areály (PR) lokality Průmyslu kamene
– Mramor Slivenec, mezi nimi je vzdálenost větší
než 500 m.
Námitce 8 se nevyhovuje.
Připomínka 8: Regulativ PR – Průmysl kamene – není řešena dopravní obslužOdůvodnění: Stávající areál společnosti Mramor
nost areálu.
Odůvodnění 8: V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude doSlivenec a.s. je návrhem ÚP Dobřichovic vymezen
pravou zatížená přilehlá obytná čtvrť.
jako stabilizovaná plocha smíšená výrobní – průmyslové areály (PR-stav) zastavěného území
s podmínkou zpracování ÚS US1 „U Karlického
potoka“ před rozhodováním o změnách v území,
předpokládat proto intenzivní výrobu a nárůst dopravy je spekulace.
Připomínka 9: Regulativ PR – Nesouhlasíme s možností stavby vysokých staveb Námitce 9 se nevyhovuje.
– maximální výška stavby není regulativem omezena.
Odůvodnění: Není pravda, že regulativy plochy
Odůvodnění 9: Regulativ by měl omezit maximální výšku stavby v této oblasti, ne- smíšené výrobní – průmyslové areály (PR) nestanoboť zástavba v areálu a i okolní není vysoká (spíše nízká), areál se nachází prakticky vují výšku stavby, výška stavby je stanovena formou
ve volné krajině (v poli) a vysoké stavby mohou tuto oblast vzhledově poškodit (bu- regulované výšky stavby 15 m, kterou se rozumí
dou vidět z mnoha stran a vyčnívat).
vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu po úroveň hlavní římsy.
Připomínka 10: Regulativ PR – Podmínka zpracování studie pro dané území je Námitce 10 se nevyhovuje.
omezena na následujících 5 let, není jasné, proč po 5 ti letech už nebude nutné stu- Odůvodnění: Podle § 43 odst. 2 stavebního zákona
dii zpracovávat (tj. v rámci regulativu si bude moci investor dělat cokoliv bez nutnos- musí být, spolu se stanovením podmínky zpracování
ti schválení studie městem, což není ve veřejném zájmu).
ÚS US1 „U Karlického potoka“ návrhem ÚP DobOdůvodnění 10: neuvedeno
řichovic, jeho součástí přiměřená lhůta pro vložení
dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.
Projektant stanovil tuto lhůtu na 5 let. Tato lhůta
bude prověřena v rámci Zprávy o uplatňování ÚP
Dobřichovic podle § 55 odst. 1 stavebního zákona,
která se zpracovává každé 4 roky a schvaluje ji Zastupitelstvo města Dobřichovice.
Odůvodnění 7: V případě intenzivní výroby a nárůstu dopravy do areálu bude dopravou zatížená přilehlá obytná čtvrť.
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Filip Winter,
Sinkulova 1121/42, 140 00 Praha 4;
Simona Winterová,
Sinkulova 1121/42, 140 00 Praha 4

ze dne 4. 9. 2020;
zapsáno dne 7. 9. 2020
pod čj. 1418/2020/ST

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 2942, 2943; LV 434, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: BC2 (platný ÚP), B7 (navrhovaný ÚP)
Text námitky:
Platný ÚP stanoví v území BC2 minimální velikost pozemku pro stavbu 800 m2 při
slučování pozemků chat. Navrhovaný ÚP stanoví minimální velikost pozemku paušálně na 900 m2. Naléhavě žádáme, aby v navrhovaném ÚP byla i nadále zachována minimální velikost pozemku pro stavbu v území B7 ve výši 800 m2, a to
specificky při slučování pozemků chat.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2942 a 2943, k. ú.
Dobřichovice, ve spoluvlastnictví podatelů námitky,
jsou vymezeny návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné území stabilizované plochy bydlení – domy
v lese (B7), jejíž regulativy, uvedené v kapitole F
„PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic, nebudou měněny. Současná regu-
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údaje o podateli námitky

Filip Winter,
Sinkulova 1121/42, 140 00 Praha 4;
Simona Winterová,
Sinkulova 1121/42, 140 00 Praha 4

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

ze dne 4. 9. 2020;
zapsáno dne 7. 9. 2020
pod čj. 1419/2020/ST

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
Odůvodnění uplatněné námitky:
Má-li ÚP motivovat k postupné náhradě starých chat na malých pozemcích RD na
velkých pozemcích, je hranice 800 m2 při slučování pozemků chat racionální a dosažitelná, zatímco paušálních 900 m2 již dosažitelných není, protože chaty obvykle mají pozemky kolem 400 m2 + jejich zastavěná plocha bývá kolem 30 m2.
V našem případě: vlastníme starou chatu na čp. 2942 a 2943, celkem 418 m2. Bezprostředně sousedí chata maminky F. Wintera na čp. 2951 a 2952, celkem 419 m2.
Řídíce se platným ÚP, hodlali jsme výhledově naše pozemky sloučit a tím docílit
837 m2. Navrhovaný ÚP nám tuto možnost nelogicky bere a bez schválení výše navržené změny nás tak donutí navždy setrvat u dvou chat.
Doplňuji jen, že z rodinných a snad pochopitelných etických důvodů nechceme slučovat pozemky a žádat územní rozhodnutí narychlo nyní, jen abychom vše stihli za
účinnosti platného ÚP.
Přílohy:
• Informace o pozemku parc. č. 2942
• Informace o pozemku parc. č. 2943

lace funkčního a prostorového využití plochy pozemků parc. č. 2942 a 2943, je stanovena závaznou
částí platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako stávající plochy individuální bytové zástavby čistého
bydlení s indexem 2 (BC2-stav), kdy je u tohoto
funkčního využití plochy indexem 2 stanovena velikost pozemků od 900 do 2000 m2 a míra zastavění
20 %. Úpravou regulativů na hodnoty požadované
podatelem námitky by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do urbanistické koncepce stanovené návrhem ÚP Dobřichovic.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 2942, 2943; LV 434, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: BC2 (platný ÚP), B7 (navrhovaný ÚP)
Text námitky:
Navrhovaný ÚP stanoví na straně 19 textové části, poslední věta: „V případě demolice původní stavby a její nahrazení novostavbou je z hlediska regulativů přípustné zachovat původní objem stavby.“
Z textu a systematiky zařazení této věty není zřejmé, zda se vztahuje na všechny
stavby včetně staveb pro rodinnou rekreaci (chat), ani zda její smysl je takový, že
v případě demolice původní stavby (včetně staveb pro rodinnou rekreaci) a její nahrazení novostavbou při zachování původního objemu stavby se prostorové regulativy považují za splněné či se prostě neuplatňují.
Navrhujeme proto nahradit stávající ustanovení na straně 19 textové části, poslední
věta, tímto textem: „V případě demolice původní stavby (včetně staveb pro rodinnou
rekreaci) a její nahrazení novostavbou při zachování původního objemu stavby se
prostorové regulativy považují za splněné“, anebo tímto textem: „V případě demolice
původní stavby (včetně staveb pro rodinnou rekreaci) a její nahrazení novostavbou
při zachování původního objemu stavby se požadavky na prostorové regulativy neuplatňují.“
Odůvodnění uplatněné námitky:
Pro náš pozemek a stavbu (chatu) je přesnost uvedeného ustanovení zcela zásadní,
protože určuje, zda budeme moci starou chatu nahradit novou stavbou shodného objemu či nikoliv.

Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic
bude prověřena a upřesněna formulace podmínek
prostorového uspořádání regulativů ploch, a to nejenom plochy bydlení – domy v lese (B7), ale všech
ostatních ploch umožňujících stavby pro bydlení
a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP
Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace byla
zcela jednoznačná ve vztahu ke všem změnám v
území, týkající se stávajících staveb pro bydlení
a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich
využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona –
viz Pokyny (bod VP*17).
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Alena Winterová,
Sinkulova 1121/42, 140 00 Praha 4

ze dne 6. 9. 2020;
zapsáno dne 8. 9. 2020
pod čj. 1429/2020/ST
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Ladislav Zelinka,
Všenorská če. 264,
252 29 Dobřichovice;
Renata Zelinková,
Všenorská če. 264,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vlastnictví pozemků: parc. č. 2087; LV 44, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1521/2020/ST
Území dotčené námitkou: B8
Text námitky:
Nesouhlasíme s návrhem ÚP.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Nesouhlasíme s tím, že návrh ÚP umožňuje v plochách B4 (pan Podlipný) výstavbu
DPS. Do klidného území přinese stavba vyšší nároky na dopravní obslužnost a tím
kvalita bydlení bude zhoršena.
Dále si myslíme, že výše stavby bude clonit celému okolí. Stavba do této lokality není vůbec vhodná.
Stavba nemůže být ani pojištěna z důvodu povodňového pásma – dle úřadu záplavové území – dvě naprosto odlišné veličiny – nový regulativ stávající obytné zástavby
v záplavovém území je tedy neplatný. Jak s tímto faktem bude stavba DPS realizována? Kdo v případě povodně ponese zodpovědnost – město – pan Podlipný.
Kdo v případě povodně dá záruky kvalitního bydlení obyvatelům DPS.
V lokalitě navíc žijí i vzácní živočichové. O ptactvu, které zde hnízdí a jejich domovina by byla narušená lze zajistné také zapřemýšlet.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 2951, 2952; LV 77, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: BC2 (platný ÚP), B7 (navrhovaný ÚP)
Text námitky:
Platný ÚP stanoví v území BC2 minimální velikost pozemku pro stavbu 800 m2 při
slučování pozemků chat. Navrhovaný ÚP stanoví minimální velikost pozemku paušálně na 900 m2. Naléhavě žádáme, aby v navrhovaném ÚP byla i nadále zachována minimální velikost pozemku pro stavbu v území B7 ve výši 800 m2, a to
specificky při slučování pozemků chat.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Má-li ÚP motivovat k postupné náhradě starých chat na malých pozemcích RD na
velkých pozemcích, je hranice 800 m2 při slučování pozemků chat racionální a dosažitelná, zatímco paušálních 900 m2 již dosažitelných není, protože chaty obvykle mají pozemky kolem 400 m2 + jejich zastavěná plocha bývá kolem 30 m2.
V mém případě: vlastním chatu na č. p. 2951 a 2952, celkem 419 m2. Bezprostředně
sousedí chata mého syna a jeho manželky na č. p. 2942 a 2943, celkem 418 m2.
Sloučením těchto pozemků bylo možné docílit 837 m2 a splnit tak limit velikosti pozemku pro stavbu, zatímco navrhovaný ÚP tuto možnost ruší.
Přílohy:
• Informace o pozemku parc. č. 2951
• Informace o pozemku parc. č. 2952

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2951 a 2952, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky, jsou
vymezeny návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné
území stabilizované plochy bydlení – domy v lese
(B7), jejíž regulativy, uvedené v kapitole F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP
Dobřichovic, nebudou měněny. Současná regulace
funkčního a prostorového využití plochy pozemků
parc. č. 2951 a 2952, je stanovena závaznou částí
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a to jako stávající
plochy individuální bytové zástavby čistého bydlení
s indexem 2 (BC2-stav), kdy je u tohoto funkčního
využití plochy indexem 2 stanovena velikost pozemků od 900 do 2000 m2 a míra zastavění 20 %.
Úpravou regulativů na hodnoty požadované podatelem námitky by došlo k narušení stávající regulace území a k nepřiměřenému zásahu do urbanistické
koncepce stanovené návrhem ÚP Dobřichovic.
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Z přípustného využití regulativů plochy bydlení – domy v Luhu (B4), ale i ostatních regulativů ploch bydlení B1, B2, B3, B5 a B6, kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic, budou vypuštěny „domy
s pečovatelskou službou“ a tyto budou zařazeny do
podmíněně přípustného využití se stanovením podmínek jejich přípustnosti – viz Pokyny (bod VP*7).
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Mgr. Jiří Zrzavý,
ze dne neuvedeno;
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Mgr. Petra Zrzavá,
pod čj. 1622/2020/ST
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/8, 1372/32; LV 1833, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Část území označená v návrhu ÚP jako OU v části ulic
Pražská, Americká a Souběžná. (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „vymezení území dotčeného námitkou“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
Text námitky:
K návrhu ÚP města Dobřichovic, jehož veřejné projednání proběhlo 10. 9. 2020, podáváme jako vlastníci shora uvedených nemovitostí tuto námitku:
Nesouhlasíme se zařazením výše zobrazených pozemků v části ulic Pražská, Americká a Souběžná do regulativu OU a požadujeme proto jejich vyloučení z regulativu
OU a zařazení do regulativu B3 nového ÚP, stejně jako je tomu v okolních oblastech
tohoto území, popř. zařazení do regulativu B5, který odpovídá tomu, kam tato oblast
patřila dle stávajícího ÚP.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V této lokalitě jsou rodinné dvojdomy s pozemky do 600 m2. Již v dnešní době je zde
kapacitní problém s dopravní infrastrukturou a parkovacím místem. Domníváme se,
že převod na OU by tuto situaci ještě zhoršil.
OU zahrnovala v původním záměru celou Pražskou ulici, avšak tento záměr byl široce připomínkován a kritizován veřejností a zastupiteli a v současném návrhu nového
ÚP zůstala OU jen v necelistvých částech a na jejím východním konci mimo jiné
v nejméně vhodné lokalitě našich dotčených pozemků, protože parcely těchto dotčených pozemků s výměrami do 600 m2 jsou spolehlivě jedny z nejmenších parcel na
Pražské ulici s velmi malou uliční čárou pouhých 12 m, když typická délka uliční čáry typické parcely na ulici Pražská je 25-30 m. Z těchto důvodů se domníváme, že tyto parcely nemohou plnit potřeby OU, zejména mít jakýkoliv vliv na snižování negativních účinků dopravy na obytnou zástavbu (což se nám jeví jediným důvodem
zprostředkovatele pro zavedení OU v naší oblasti).
Zpracovatel hovoří také o záměru iniciovat „mírně zvýšenou zastavěnost“, která je
však shodná s regulativem BC4 dle stávajícího ÚP (s tím, že nerušící služby a maloobchod jsou povoleny) resp. jemu odpovídajícímu B5 dle návrhu ÚP. Tedy OU nepřináší z hlediska zastavěnosti a nerušícího obchodního využití nic nového. Rozdíl
lze tedy spatřovat pouze ve vyšší míře rušivých vlivů na bydlení.

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic iniciuje transformaci ulice Pražská na městskou třídou. Proto
jsou v důležitých uzlových bodech navrženy plochy
smíšené obytné – Obchodní ulice (OU), rozšiřující
u pozemků parc. č. 1372/8 a 1372/32, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů námitky, původní
využití stanovené jenom pro bydlení dle ÚPnSÚ
Dobřichovice, jako plocha individuální bytové zástavby (čisté bydlení) s indexem 4 (BC4), kterou
představuje v návrhu ÚP Dobřichovic plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), o přidanou hodnotu
a umožnit reagovat podateli námitky na situování
dotčených pozemků do městské třídy. V těchto místech je žádoucí podpořit potenciál městského charakteru podél ulice Pražská, při vjezdu do města
z východní strany od Černošic. Hustší a živější zástavba podél Pražské ulice výrazně napomůže ke
snížení periferního charakteru místa a následnému
zklidnění dopravy na ulici Pražská, která tak přestane být pouze průtahem města a dokáže se s dopravní zátěží lépe vyrovnat a profitovat z ní. Navrhované využití pozemků parc. č. 1372/8 a 1372/32 jako
plochy OU podatele námitky v ničem neomezuje a k
ničemu jej nenutí ani nezavazuje, a proto nebude
změněno na plochu B3 či plochu bydlení – kompaktní zástavba (B5) z důvodu zachování navržené
urbanistické koncepce města Dobřichovice.
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Mgr. Jiří Zrzavý,
ze dne neuvedeno;
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Mgr. Petra Zrzavá,
pod čj. 1623/2020/ST
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/8, 1372/32; LV 1833, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Část území označená v návrhu ÚP jako Z02. (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „vymezení území dotčeného námitkou“
nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
Text námitky:
K návrhu ÚP města Dobřichovic, jehož veřejné projednání proběhlo 10. 9. 2020, po-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné plochy Z02 „Souběžná“ jsou stanoveny textovou částí
návrhu ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované
zástavby, protože se dosud jedná o nezastavěnou
návrhovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu uplatnit podmínky, které musí být respektovány
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184

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

Mgr. Jiří Zrzavý,
ze dne neuvedeno;
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 9. 2020
Mgr. Petra Zrzavá,
pod čj. 1621/2020/ST
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
dáváme jako vlastníci shora uvedených nemovitostí tuto námitku:
Území Z02 se nachází v blízkosti námi vlastněných nemovitostí, je tedy velmi pravděpodobně vzájemné ovlivňování.
V současném návrhu ÚP je neshoda textové a grafické části pro území Z02, resp.
území Z02 je v textové části regulativu B3 z tohoto regulativu vyňato, čímž se na
část území Z02 nevztahuje žádný regulativ. Tím mohou do budoucna vznikat různé
výklady, co se v území Z02 může nacházet. S ohledem na uvedené a za účelem odstranění veškerých pochybností požadujeme, aby se tato výjimka odstranila a tedy
i na území Z02 platil navrhovaný regulativ B3.
Odůvodnění uplatněné námitky:
V popisu regulativu B3 je uvedeno, že se tento regulativ nevztahuje na zastavěné
plochy Z02, přičemž hlavní ani přípustné využití pro tyto plochy není nikde definováno. Tato skutečnost vznáší značnou nejednoznačnost a dává prostor různým výkladům a vystavuje tak návrh ÚP velkému riziku zneužitelnosti. Z našeho pohledu by se
tedy na území Z02 dalo postavit prakticky cokoliv, což předpokládáme, nebylo záměrem, a také je v rozporu se základními principy územního plánovaní.
Vzhledem k současné okolní zástavbě RD by v této části měl platit regulativ B3 tak,
aby bylo zachováno residenční bydlení a v budoucnu tam nemohla vzniknout provozovna, která by svým hlukem, emisemi, vibracemi, či nadměrnými nároky na zásobování mohla znepříjemňovat bydlení v této lokalitě.

v procesu povolování výstavby, pokud bude iniciována, jinak platí stávající využití. V části zastavitelné plochy Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřichovic
jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3), není bydlení v RD hlavním využitím, protože je zařazeno do
podmíněně přípustného využití, jinak jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb pro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelskou službou, je prokázání splnění požadavků hygienických hlukových limitů ze silnice II/115 s možností realizace protihlukových opatření. Tuto podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická
stanice Středočeského kraje, ve stanovisku
čj. KHSSC 22202/2016 ze dne 11. 7. 2016.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemků: parc. č. 1372/8, 1372/32; LV 1833, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Část VO2 vymezenou ulicemi Pražská a Spojovací (tzv.
Dřevo Říha). (Pozn. pořizovatele: k této připomínce připojený obrázek „vymezení
území dotčeného námitkou“ nebyl do vyhodnocení převzat a je pouze součástí podání)
Text námitky:
K návrhu ÚP města Dobřichovic, jehož veřejné projednání proběhlo 10. 9. 2020, podáváme jako vlastníci shora uvedených nemovitostí tuto námitku:
Nadefinování podmínek regulativu VO2 především v oblasti vymezené ulicemi Pražská a Spojovací (tzv. Dřevo Říha) v rozsahu alespoň takovém, který je navrhován pro
VO1. Pokud nelze stávající nevhodné využití (např. skladování) eliminovat vzhledem
k existujícímu stavu, veřejnoprávním povolením či soukromoprávním smlouvám,
navrhujeme, aby bylo limitováno na stávajícím stavu a nikoli rozšiřováno.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Území VO2 (část tzv. Dřevo Říha) téměř sousedí přes ulici Pražskou s námi vlastněnými nemovitostmi.
Toto území označené v regulativu jako VO2 je v oblasti rezidenční výstavy regulativu B3. Je zarážející, že tato plocha má významně benevolentnější podmínky než obdobné plochy VO1 nacházející se u řeky, které nejsou rezidenčním bydlením přímo
obklopeny a jsou více odděleny. Zejména pro VO2 není oproti VO1 stanovena žádná

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Podmínky využití plochy smíšené výrobní – výroba a obchod (VO2) byly návrhem ÚP
Dobřichovice stanoveny v souladu s funkčním využitím území plochy výroby a služeb (VS), stanovené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a podmínkami pro
využití pozemků stanovených platným RP Dobřichovice – Dlouhý díl, vydaným dne 21. 9. 2010.
Jedná se o stávající plochu VO2, vymezenou návrhem ÚP Dobřichovic v zastavěném území. Přestavba stabilizované plochy VO2, spočívající ve
vymístění stávajícího depa nákladní dopravy, či fy
Dřevo Říha, nebyla Zadáním požadována. Regulativy plochy smíšené výrobní – výroba a obchod
u řeky (VO1), odpovídají rovněž regulativům platného ÚPnSÚ Dobřichovice.
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úplné znění nebo významná část námitky

ROZHODNUTÍ
o námitkách a odůvodnění

míra zastavěnosti, což pro VO1 i v současném ÚP v části tzv. Dřevo Říha je 50 %.
Rovněž nesouhlasíme s tím, aby v hlavním využitím VO2 oproti VO1 byly povoleny
specifické činnosti (jako skladování) bez jakýchkoli limitů.
Využití této plochy ke skladování vede již v současnosti ke zvýšené dopravní zátěži
včetně kamionové dopravy, které neprospívá plynulosti dopravy v této části obce.
Možnost skladování bez jakýchkoli limitů vzhledem k novým modernějším robotickým možnostem tuto situaci může bezesporu ještě zhoršit.

185

Ladislav Žáček,
Balbínova 323/6, 120 00 Praha 2

ze dne 17. 9. 2020;
Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Vlastnictví pozemku: parc. č. 1372/95, jehož součástí je stavba Dobřichovice
čp. 1131 (ul. Sadová), RD; LV 1969, k. ú. Dobřichovice
pod čj. 1580/2020/ST
Území dotčené námitkou: B3 – Plochy bydlení – Zahradní čtvrť; D. 2. 3. – Energetika
Text námitky a odůvodnění:
1. Nesouhlasím s vymezením a definováním podmínek pro zastavitelnou plochu 1. Námitce se nevyhovuje.
Z02
Odůvodnění: Podmínky pro využití zastavitelné
Odůvodnění námitky:
plochy Z02 jsou stanoveny textovou částí návrhu
ÚP Dobřichovic odlišně od stabilizované zástavTextová část návrhu ÚP Dobřichovic na str. 11 obsahuje vymezení zastavitelných
by, protože se jedná dosud o nezastavěnou návrploch, z nichž je patrné, že v bezprostřední blízkosti mého RD nacházejícího se na
hovou plochu, kde je možné pro novou zástavbu
adrese Sadová 1131 byla předmětným návrhem vymezena zastavitelná plocha Z02
uplatnit podmínky, které musí být respektovány
označená jako „Souběžná“ s využitím B, OU, VO, s tím, že v grafické části předmětv procesu povolování výstavby, pokud bude iniciného návrhu je pro tuto oblast uvedeno využití dílem B3, OU, VO2.
ována, jinak platí stávající využití. V části zastaPředmětná textová část návrhu na str. 28 však zároveň obsahuje poněkud rozporuplvitelné ploše Z02, vymezené návrhem ÚP Dobřiné výslovné uvedení zmínky o tom, že hlavní a přípustné využití se mimo jiné nechovic jako plocha bydlení – zahradní čtvrť (B3),
vztahuje na zastavitelnou plochu Z02. V souvislosti s touto rozpornou skutečností cínení bydlení v RD hlavním využitím, protože je
tím coby vlastník pozemku nacházejícího se v těsné blízkosti tohoto území značnou
zařazeno do podmíněně přípustného využití, jinak
nejistotu týkající se přípustného využití území spadajícího pod zastavitelnou plochu
Z02 a v absenci přesného určení hlavního a přípustného využití předmětného území
jsou regulativy plochy B3 shodné. Podmínkou
spatřuji významný rozpor se základními zásadami územního plánování. Nadto mám
přípustnosti staveb RD v ploše Z02, ale i staveb
za to, že pakliže by bylo umožněno přípustné využití zastavitelné plochy Z02 způsopro školství, zdravotnictví a domy s pečovatelbem jiným než B3, vyvstalo by tím nebezpečí budoucích negativních dopadů tohoto
skou službou, je prokázání splnění požadavků hyvyužití na přilehlou zástavbu RD, mezi něž se řadí i můj RD, který se navíc vzhlegienických hlukových limitů ze silnice II/115
dem k tomuto území nachází v blízkosti opravdu těsné.
s možností realizace protihlukových opatření. TuOkolní zástavba RD se v současné době nachází v klidné části města Dobřichovice
to podmínku uplatnil při SJ orgán ochrany veřeja možným postupem uváděným v návrhu ÚP města by byla nikoliv nepatrně narušeného zdraví, Krajská hygienická stanice Středona stávající úroveň bydlení, jelikož navrhované využití by vysoce pravděpodobně
českého kraje, čj. KHSSC 22202/2016 ze dne
způsobilo nadměrné zatížení nyní klidové zástavby RD, a to zejména zvýšení intenzi11. 7. 2016.
ty dopravy (a to i s přihlédnutím k nedostatečně dimenzované komunikaci), zvýšením intenzity hluku a dalších imisí (např. zápach). Zejména (avšak nejen) tyto negativní dopady jsou při současné nedostatečné ochraně současného standardu bydlení
způsobilé negativním způsobem ovlivnit též cenu nemovitostí v této oblasti.
S ohledem na to žádám a navrhuji, aby byly odstraněny nejasnosti týkající se regula-
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o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky

tivu B3 a dále aby byla zdůrazněna nepřípustnost staveb a činností způsobilých narušit současný klidný ráz dotčeného prostředí, zejména s ohledem na možné zvýšení intenzity dopravního zatížení okolních komunikací nesoucích s sebou též zvýšení dalších obtěžujících faktorů jako jsou zápach, hluk či vibrace.
2. Nesouhlasím s umístěním VPS E04 Rozvodny 110 kV Dobřichovice na zasta- 2. Námitce se nevyhovuje.
vitelné ploše Z07
Odůvodnění: Rozsah zastavitelné plochy Z07,
Odůvodnění námitky:
vymezené návrhem ÚP Dobřichovic jako plocha
RD a pozemek v mém vlastnictví se nachází v těsné blízkosti území vymezeného
technické infrastruktury (TI-návrh) pro VPS –
předmětným návrhem ÚP na str. 11 jeho textové části jako zastavitelná plocha Z07
Rozvodna VVN 110 kV (VPS/E.04), převzaté
s označením „Rozvodna VVN“, využitím TI a výměrou 1,38 ha. Má se přitom jednat
z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje,
o relativně velikou rozvodnu s instalací výkonových transformátorů a tlumivek, přibyl na základě Pokynů po SJ (SJ-VI*8) minimaličemž právě uvedená zařízení vydávají hluk, který je způsobilý velmi negativním
zován tak, aby plocha Z07 odpovídala ZÚR.
způsobem zasáhnout jejich blízké okolí.
V ostatním musí být zastavitelná plocha Z07 zaZásadně nesouhlasím s umístěním předmětné rozvodny na zastavitelné ploše Z07, jechována, protože bez jejího vymezení by nemohl
likož rozvodna těchto rozměrů není v žádném případě slučitelná se současným stanbýt prokázán soulad s nadřazenou ÚPD podle
dardem bydlení v obytné zóně nacházející se v bezprostřední blízkosti této zastavi§ 53 odst. 4 stavebního zákona a pořizovatel by
telné plochy. Zařízení instalovaná v souvislosti s provozem takto rozsáhlé rozvodny
musel dát návrh na zamítnutí vydání ÚP Dobřivydávají zvuk o základní frekvenci 50 Hz, přičemž u transformátorů majících vyšší
chovic podle § 53 odst. 6 stavebního zákona.
výkon je hladina akustického tlaku způsobilá dosahovat i více než 70 dB. Je rovněž
Nutno připomenout § 52 odst. 4 stavebního zákonutné vzít v potaz, že hodnota hlukové hladiny bývá ve většině případů reálně vyšší,
na, podle kterého se nepřihlíží k námitkám ve věnež jak uvádí výrobce, jakož i fakt, že do budoucna se vlivem provozu tyto hodnoty
cech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání ZÚR
ještě zvyšují. S případným odhlučněním by byly spojeny technické problémy, ale též
Středočeského kraje, a to rozvodna VVN 110 kV
vysoké náklady. Kromě hluku tato zařízení nepříznivě ovlivňují zdraví lidí též probezpochyby je. Pokud bude rozvodna ze ZÚR
střednictvím vytváření silných elektromagnetických polí.
Středočeského kraje vypuštěna, bude následovat
S vymezením předmětné zastavitelné plochy nesouhlasím též z důvodu, že se ÚP
i její vypuštění v ÚP Dobřichovic. V případě reajasným způsobem nevypořádává s dopravním řešením výstavby. Dle návrhu vede jelizace rozvodny, zcela určitě, nebude pro její dodiná využitelná přístupová cesta přes ulici Sadová, přičemž tato rozhodně není připravní obsluhu využívána ulice Sadová, ale to se
způsobena provozu těžkých nákladních a stavebních strojů, s jejichž využitím by byostatně dá ošetřit při územním řízení.
la výstavba takto rozsáhlé budovy zajisté spojena. Kvalita bydlení v dané oblasti by
byla opět zbytečně zatížena nadměrným hlukem, vibracemi, jakož i imisemi produkovanými těmito stroji.
V návaznosti na uvedené odůvodnění žádám a navrhuji, aby zastavitelná plocha Z07
byla z předmětného návrhu ÚP města Dobřichovice úplně vypuštěna.

186

Jitka Stohwasserová,
Francouzská 255,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Dtto podání pod poř. č. 153.
zapsáno dne 30. 9. 2020
pod čj. 1660/2020/ST

Dtto podání pod poř. č. 153.
Stejné podání námitky stejného podatele, zapsané
pod různými podacími čísly.

187

Jan Šmíd,
Nová cesta če. 347,
252 29 Dobřichovice;

ze dne 30. 10. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 2. 11. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: p.č. 2637, p.č. 2638, p.č. 2639, p.č. 2640
pod čj. 1807/2020/ST
v k. ú. Dobřichovice

Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
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číslo
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MUDr. Blanka Šmídová,
Nová cesta če. 347,
252 29 Dobřichovice;
na základě plné moci zastupuje:
Ing. Jana Lužná,
ALLPROJECT,
IČO 76362710,
Steinerova 974/20,
149 00 Praha 4

188

Vladimír Pulec,
Rostovská 17/18, 101 00 Praha 10

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
Text připomínky:
Výjimka z minimální výměry stavebního pozemku pro výstavbu RD.
– Výjimka se týká části: Brunšov – B2 (bydlení ve svahu)
Odůvodnění:
Na parcelách p.č. 2637, p.č. 2638, p.č. 2639, p.č. 2640 se v současné době nachází
rekreační objekt.
V tomto objektu má vlastník nahlášeno trvalé bydliště. Z důvodu vypršení morální
životnosti stávající stavby by vlastník rád přistoupil k rekonstrukci objektu.
Dle informací, které máme k dispozici, není možné ve stávajícímu objektu povolit
rekonstrukci.
Jedinou možností, je povolit novostavbu RD. K tomuto ale není dostatečná velikost
parcel (v součtu 792 m2) a odkup sousedních parcel není možný. V současnosti minimální možná velikost parcely pro povolení stavby RD je 900 m2.
Na vedlejších parcelách, které také nedosahují velikosti 900 m2, se již RD nachází.
Žádáme Vás tímto o udělení výjimky z ÚP, aby mohla tato stavba být povolena.
Příloha: Plná moc pro Ing. Janu Lužnou

ze dne 18. 1. 2021;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 20. 1. 2021 Vymezení území dotčeného připomínkou: k. ú. Dobřichovice, pč. 1811/1, 1811/23
pod čj. 84/2021/ST
Text připomínky:
Žádám o začlenění plochy zmíněných pozemků v ÚP města Dobřichovice „jako plochu pro bydlení – usedlosti v krajině“ tak jako jsou označeny přilehlé usedlosti ze

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2637, 2638, 2639
a 2640, k. ú. Dobřichovice, o souhrnné výměře 792
m2, ve vlastnictví podatelů námitky, jsou vymezeny
návrhem ÚP Dobřichovic jako zastavěné území
stabilizované plochy bydlení – domy ve svahu (B2stav) s prostorovým regulativem minimální velikosti
pozemku 1300 m2. Tento regulativ vychází ze závazné části platného ÚPnSÚ Dobřichovice, který
vymezuje pozemky parc. č. 2637, 2638, 2639 a 2640
jako stávající plochu individuální bytové zástavby
čistého bydlení se specifickým indexem 2 (BC2-stav)
prostorové regulace, který od schválení změny č. 2
ÚPnSÚ Dobřichovice dne 17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku 900 m2. Z toho je zřejmé, že
urbanistická koncepce oblasti Brunšova je určena
již platným ÚPnSÚ Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP Dobřichovic převzata. Nelze to
proto považovat za zásadní změnu regulativů, když
tato pravidla platí bez problémů již 15 let. Námitce
proto nelze vyhovět. Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena a upřesněna formulace
podmínek prostorového uspořádání regulativů
všech ploch umožňující stavby pro bydlení a stavby
pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace byla zcela
jednoznačná ve vztahu ke všem změnám v území, týkající se stávajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební úpravy), odstranění a změn jejich využití
a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2
odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona – viz Pokyny (bod VP*17).
Pořizovatel v souladu s obsahem podání a subjektem jeho podatele vyhodnotil nadepsanou připomínku z opatrnosti jako námitku.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh ÚP Dobřichovic vymezil plo-
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NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

189

údaje o podateli námitky

Ing. Helena Brožová,
Pod Pensionátem 845,
252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

ze dne 1. 2. 2021;
zapsáno dne 3. 2. 2021
pod čj. 172/2021/ST

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
západní strany. Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.
Odůvodnění:
Na pozemku provozuji momentálně zahradnickou a včelařskou činnost. Rád bych,
aby byl pozemek určen i k rekreaci s možností vybudování chaty či usedlosti
v krajině.

chu pozemků parc. č. 1811/1, 1811/23 a 1811/28,
k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatele námitky,
lokalita Pod Bukovkou, v souladu s platným stavebním zákonem jako plochu zemědělskou – zahrady ve
volné krajině (ZK) a nelze se v tomto případě odvolávat na stanovení funkčního využití předmětných
pozemků jako plochy individuální bytové zástavby
venkovského charakteru (BV) v ÚPnSÚ Dobřichovice u navazující plochy západně od pozemků parc.
č. 1811/1, 1811/23 a 1811/28. Plocha předmětných
pozemků nemá atributy plochy bydlení – usedlosti
v krajině (UK), a proto byla v návrhu ÚP Dobřichovic vymezena jako plocha ZK, která v této oblasti nahrazuje plochy zemědělsky využitelné s převahou bylinného patra (ZL) dle platného ÚPnSÚ
Dobřichovice.

Námitka vlastníka pozemků a staveb proti návrhu ÚP Dobřichovic
Vlastnictví pozemku: parc. č. 2380, 2375; LV 293, k. ú. Dobřichovice
Území dotčené námitkou: Čp. 2380
Text námitky:
Změna ÚP mi neumožňuje realizovat stavbu RD na pozemku p. č. 2380 v ploše bydlení B1. Žádám o poskytnutí výjimky z regulace stanovující minimální velikost pozemků nutnou pro umístění stavby RD, tj. stanovit aby se pozemek čp. 2380 o výměře 675 m2 stal stavebním. Budu akceptovat stanovené regulativy, jako např. zastavěnost max. 15 % z plochy pozemku 675 m2, tj. 101 m2, podlažnost: 1 podzemí, 1 nadzemní patro a obytné podkroví, umístění stavby v části pozemku při ulici Pod Pensionátem, odstupové vzdálenosti od hranic pozemků, apod.
Odůvodnění uplatněné námitky:
Pozemek čp. 2380 spolu s ostatními 7 pozemky (jejichž výměry se pohybují v pásmu
656-699 m2) se nachází v bloku ohraničeném ulicemi Pod Pensionátem, Černolická
a Krajníkova ulice. Tyto pozemky vznikly jako stavební ještě před rokem 1989
v rámci parcelace pozemků po prodeji vily, která se nachází na pozemku p. č.
2370 (Krajníkova 141). Uvedenou historickou vilu naše rodina vlastnila a starala
se o ní od roku 1930 do 1977, následně byla prodána. Následně bylo 6 z uvedených
pozemků zastavěno 6 RD (6 majiteli) i když ÚP umožňoval postavit až 8 RD. Po
roce 1989, kdy nastal stavební boom a já v té době vlastnila 2 nezastavěné stavební
pozemky (p. č. 2380 a 2379), docházelo k velmi nepříjemnému obtěžování ze strany
potenciálních kupujících a i ze strachu o fyzické napadení jsem požádala stavební
úřad o převedení těchto pozemků jako nestavebních, čímž různé ataky následně
přestaly. Zároveň jsem se domnívala, že bude-li syn Roman Brož v budoucnu potře-

Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 2380, k. ú. Dobřichovice, o výměře 675 m2, ve vlastnictví podatele
námitky, je vymezen návrhem ÚP Dobřichovic jako
zastavěné území stabilizované plochy bydlení – vily
na velkých pozemcích (B1-stav) s prostorovým regulativem minimální velikosti pozemku 2000 m2.
Tento regulativ vychází ze závazné části platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemek
parc. č. 2380 jako stávající plochu individuální bytové zástavby čistého bydlení se specifickým indexem 1 (BC1) prostorové regulace (BC-stav), který
od schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Dobřichovice dne
17. 10. 2006, určil minimální velikost pozemku
1600 m2. Z toho je zřejmé, že urbanistická koncepce
oblasti Brunšova je určena již platným ÚPnSÚ
Dobřichovice, a ta byla v podstatě do návrhu ÚP
Dobřichovic převzata. Projednávaným návrhem ÚP
Dobřichovic nelze vyhovět žádosti podatele námitky
o výjimku z minimální velikosti pozemku, stanovené
platným ÚPnSÚ Dobřichovice, taková možnost neexistuje, platný ÚPnSÚ Dobřichovice lze změnit
pouze jeho změnou, a to není možné provést v rámci
pořizování návrhu ÚP Dobřichovic. Pozemek parc.
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NÁMITKY

ROZHODNUTÍ

(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli námitky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

o námitkách a odůvodnění

úplné znění nebo významná část námitky
bovat stavět, nebude problém požádat stavební úřad, aby tyto pozemky opět převedl
na stavební.
Nyní, kdy syn by rád na tomto pozemku postavil menší RD, Vás žádám o výjimku
z regulativu ÚP, tj. aby na pozemku č. p. 2380 o výměře 675 m2 bylo umožněno postavit 1 RD adekvátní velikosti dané parcely.
Domnívám se, že z níže uvedených důvodů by uvedená žádost mohla být Vámi akceptována:
– Charakter zástavby v této mikro lokalitě (6 RD) je realizován menšími RD postavenými přede cca 30 lety o zastavěné ploše jednotlivých domů v rozmezí 98 m2 až
159 m2, tudíž uvažovaná stavba dalšího 1 RD (o zastavěné ploše cca 100 m2) by
neměla nikterak zhoršit kvalitu prostředí a hodnotu území.
– V nejbližším okolí daného pozemku (cca do 30 m) se nachází 3 menší stavby RD
v ulici Pod Pensionátem: č.p. 850 (výměra pozemku 809 m2), č.p. 854 (výměra pozemku 802 m2), č.p. 862 (výměra pozemku 850 m2). Charakter výstavby bude velmi obdobný co do velikosti stavby či velikosti pozemku.
– S výstavbou na pozemku č.p. 2380 a 2379 bylo dříve ÚP počítáno (další 2 RD), tj.
původní koncepce výstavby v tomto území by mohla být mou žádostí završena
(stavba pouze 1 RD).
– Výstavba RD se navrhuje na pozemku o výměře 675 m2, ale z důvodu, že sousední
pozemek (č.p. 2379 o výměře 656 m2) není stavební, hustota zástavby by nebyla
velká – se započítáním sousedního nezastavěného pozemku (který by zůstal
nestavební), je celková plocha 2 pozemků 1331 m2, tj. je velmi blízko současné
regulaci 1600 m2 a dokonce přesahuje minimální výměru stanovenou v Brunšově, pro regulaci B2 (1300 m2). Scelování 2 těchto pozemků č.p. 2380 s č.p. 2379
bychom se rádi vyhnuli z důvodu odlišných vlastníků. Domnívám se, že scelování
není nutné, pokud pozemek čp. 2379 zůstane nestavební, tak jak je tomu nyní.
– Pozemek č.p. 2380 nesousedí s žádnou historickou budovou/vilou.
– Stavba na pozemku č.p. 2380 bude navržena architektem s důrazem na citlivé zasazení do terénu a vzhled objektu. Je možná konzultace s městským architektem, apod.
Přílohy:
Příloha 1: přehled pozemků
Příloha 2: Snímek z Katastrální mapy
Příloha 3: Snímek z mapy dané lokality

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Ing. arch. Filip Kándl, určený zastupitel, člen rady města
V Dobřichovicích dne 24. června 2021

č. 2380 svou velikostí 675 m2 nesplňuje regulativ
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, ale ani návrhu ÚP
Dobřichovic, a bylo by urbanistickým excesem
umožnit v ploše s prostorovým požadavkem staveb
na velkých pozemcích zástavbu malého pozemku či
jednotlivé pozemky vymezoval jako plochy
s odlišným využitím. Námitce proto nelze vyhovět.

Ing. Petr Hampl v. r.
starosta města
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V Y H ODNOC E NÍ PŘ IP OMÍNE K
uplatněných k fázi společného jednání konaného dne 14. června 2016
o návrhu územního plánu

D O B Ř I C H O V I C
Společné jednání o návrhu územního plánu Dobřichovic z dubna 2016, vystaveného od 3. května 2016 do 16. června 2016,
se uskutečnilo v úterý dne 14. června 2016 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209, Černošice
Ř A Z E N Í P O D Á N Í dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic“:

pořadové číslo

V. Připomínky právnických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) ..................................................................................................30 – 36 (celkem 7)
VI. Připomínky fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) .......................................................................................................37 – 390 (celkem 354)
POUŽITÉ ZKRATKY:
2RD = rodinný dvojdům
BD = bytový dům
bj. = bytová jednotka = byt
CHKO = chráněná krajinná oblast (Český kras)
KN = katastr nemovitostí
k. ú. = katastrální území
LV = list vlastnictví
parc. č. = parcelní číslo
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Dobřichovic
z 04/2016 po společném jednání konaném dne 14. 6. 2016
(SJ*číslo bodu)
Projektant = fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti
ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů

PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR = politika územního rozvoje (České republiky)
RD = rodinný dům
regulativy = podmínky pro využití ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití
RP = regulační plán
ŘRD = řadový rodinný dům
SJ = společné jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016
konané dne 14. 6. 2016
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
ÚAP = územně analytické podklady

ÚP = územní plán (Dobřichovic) podle stavebního zákona
platného od 1. 1. 2007
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (Dobřichovice)
podle stavebního zákona platného do 30. 6. 1998
ÚS = územní studie
ÚSES = územní systém ekologické stability
VKP = významný krajinný prvek
VPS = veřejně prospěšná stavba
Zadání = zadání územního plánu Dobřichovic schválené dne
4. 2. 2014
ZPF = zemědělský půdní fond
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje)
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

V. Připomínky právnických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 30 až 36
30

České dráhy, a.s.,
Generální ředitelství,
odbor správy a prodeje majetku,
stavební oddělení,
IČO 70994226,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

4362/2016-O32
ze dne 13. 7. 2016,
Daniela Malinová;
zapsáno dne 15. 7. 2016 pod
čj. MUCE 48546/2016 OUP

31

Krijcos CS, a.s.,
IČO 49824210,
Květoslava Mašity 409,
252 31 Všenory

ze dne 9. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 5. 2016 pod Text připomínky:
čj. MUCE 32440/2016 OUP Cesta na obecních pozemcích 2901/2, 2900/2, pokračující podél hranice pozemku 2893/1, 2894, a 2896 až k cestě ústící do Lesní ul., Dobřichovice.
Příloha:
Dopis společnosti Krijcos CS, a.s., Městskému úřadu Dobřichovice, ze dne
2. 11. 2015

Dobřichovice, návrh ÚP
Předmětem návrhu ÚP Dobřichovic je pořízení nového ÚP v rozsahu administrativně správního obvodu města Dobřichovice.
V katastrálním území Dobřichovice, dotčeném návrhem ÚP Dobřichovic, se
nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 1909 a evidované v příslušném katastru nemovitostí.
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo
v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném
znění, a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební
a technický řád drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat
a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků
sousedních pozemků.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných
opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Mimo uvedené není k návrhu ÚP Dobřichovic ze strany Českých drah, a.s. námitek ani dalších připomínek.

2 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Připomínky k návrhu ÚP měly být uplatněny ve lhůtě
do 16. 6. 2016, podle § 50 odst. 3 stavebního zákona
se jedná o opožděnou připomínku, ke které se nepřihlíží, pořizovatel ji však přesto vyhodnotil.
Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky, České dráhy, a.s., se
jedná pouze o informaci. Ochranné pásmo dráhy je
jako limit využití území vyznačeno ve výkresu O.1
„KOORDINAČNÍ VÝKRES“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP. Majetkoprávní záležitosti nejsou
předmětem této ÚPD.

Připomínka neakcetována.
Pozemní komunikaci, cestu, jako samostatnou plochu UP (uliční prostranství) není třeba samostatně
vymezovat, neboť pozemek parc. č. 2898/1, k. ú.
Dobřichovice, přes který je podatelem připomínky
navrhovaná příjezdová cesta k pozemkům parc.
č. 2893/1, 2894, a 2896, k. ú. Dobřichovice, v jeho
vlastnictví, leží v ploše B7 (bydlení – domy v lese),
jejíž regulativy uvádějí jako přípustné využití „stavby dopravní infrastruktury“, tzn, že pozemní komunikaci charakteru cesty je možné řešit mimo návrh
ÚP. Platný ÚPnSÚ Dobřichovice žádnou pozemní
komunikaci, spojující Novou cestu s cestou ústící do
Lesní ulice za Mecerovými, nevymezuje.
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

32

33a

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Mramor Slivenec a.s.,
ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
IČO 27880800,
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Vymezení území dotčeného připomínkou: Areál společnosti Mramor Slivenec
Bezručova 701, 252 29 Dobřichovice čj. MUCE 41123/2016 OUP a.s. – např. pozemek parc. č. 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 363/3, 364, 365/1, 365/2, 365/3, 366,
367, vše zapsané na listu vlastnictví 1455, k. ú. Dobřichovice.
Text připomínky:
Jako vlastníci areálu uvažujeme o přesunu a útlumu stávající výroby z důvodu
nevyhovující infrastruktury (kolize dopravních tras se stávající obytnou zástavbou), žádáme o změnu funkčního využití plochy za obytnou funkci se službami, či obchodem, korespondující s charakterem obytných ploch v okolí.

Připomínka neakcetována.
Dle požadavků schváleného zadání ÚP Dobřichovic
(dne 4. 2. 2014) a urbanistické koncepce návrhu ÚP
nelze akceptovat vznik nové plochy pro bydlení se
službami v odtržené poloze od centra města a její
obytné zástavby ohraničené ulicí Bezručova, které je
100 m vzdálená. Tato poloha vyhovuje stabilizované
ploše PR (průmyslové areály) dle návrhu ÚP, nikoliv
však ploše pro bydlení.

Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou,
právní oddělení,
IČO 00408026,
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1

V této fázi projednávání nelze podle § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky, ale pouze připomínky, podání uvozené jako námitky bylo proto vyhodnoceno jako připomínky.
Připomínky k návrhu ÚP měly být uplatněny ve lhůtě
do 16. 6. 2016, podle § 50 odst. 3 stavebního zákona
se jedná o opožděnou připomínku, ke které se nepřihlíží, pořizovatel ji však přesto vyhodnotil.
Připomínka neakcetována.
Dle požadavků zadání ÚP Dobřichovic a urbanistické koncepce návrhu ÚP nebyly územní rezerva pro
obchvat silnice II/115 a zastavitelné území pro bydlení na jih od něj, vymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice na pozemku parc. č. 1872/1, k. ú. Dobřichovice, do návrhu ÚP převzaty a území na sever od ulice Polní bylo ponecháno ve stávajícímu využití, tj.
jako plocha OP (orná půda). Po vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch nevznikla potřeba vymezení nových zastavitelnýžch ploch v rozsahu
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a proto byl redukován zejména v místech intervence do volné krajiny
a záboru zemědělské půdy nejvyšší kvality. V případě, že se na základě zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic ukáže, že je ploch pro bydlení nedostatek může být změnou ÚP jejich potřeba saturována. Návrhem ÚP se jeví vymezené plochy pro bydlení jako
dostačující a přiměřené a odpovídající zajištěnosti
veřejné infrastruktury.

SM/538/2017-O
ze dne 29. 12. 2017,
Mgr. David Kučerka;
zapsáno dne 3. 1. 2018
pod čj. 11/2018/TA (Městský
úřad Dobřichovice)

Námitky proti návrhu ÚP
Jako vlastníci pozemků v k. ú. a obci Dobřichovice, mj. pozemku parc. č. 1872/1,
jehož část je v platném ÚPnSÚ určena k zastavění, podáváme v zákonné lhůtě
následující námitky proti projednávanému ÚP Dobřichovic.
Nesouhlasíme se změnou využití tohoto pozemku a žádáme, aby jeho část, určená platným ÚPnSÚ k výstavbě RD, i nadále zůstala stavebním pozemkem se
stejným využitím. Dále žádáme, aby v novém ÚP byla tato plocha rozšířena
a upravena tak, aby její parcelace mohla přirozeně navázat na stávající komunikační systém a urbanismus města.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

33b

údaje o podateli připomínky
Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou,
právní oddělení,
IČO 00408026,
Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.
SM/174/2018-O
ze dne 30. 4. 2018,
Mgr. David Kučerka;
zapsáno dne 2. 5. 2018
pod čj. 540/2018/TA (Městský úřad Dobřichovice)

úplné znění nebo významná část připomínky
Námitky proti návrhu ÚP
Jako vlastníci nemovitostí ve městě Dobřichovice, podáváme v zákonné lhůtě
následující námitky proti projednávanému ÚP Dobřichovic.

– u pozemku parcelní číslo 1872/10 v k. ú. a obci Dobřichovice vyjadřujeme
tímto nesouhlas se změnou využití části tohoto pozemku a žádáme, aby jeho
část, určená platným ÚPnSÚ k výstavbě RD, i nadále zůstala stavebním pozemkem se stejným využitím,

– u pozemku parc. č. 1389/1, 347/1 v k. ú. a obci Dobřichovice žádáme, aby
v novém ÚP byla zachována plocha pracovních aktivit (PA), která je na něm
vymezená v platném ÚPnSÚ, protože tato plocha je v současnosti komerčně
využívána dle platného ÚPnSÚ a v souladu s možným využitím tohoto území. Případná budoucí změna ÚP, která by znemožnila nadále využívat tuto
plochu dlouhodobě určenou pro pracovní aktivity, by byla velkým zásahem
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
V této fázi projednávání nelze podle § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky, ale pouze připomínky, podání uvozené jako námitky bylo proto vyhodnoceno jako připomínky.
Připomínky k návrhu ÚP měly být uplatněny ve lhůtě
do 16. 6. 2016, podle § 50 odst. 3 stavebního zákona
se jedná o opožděnou připomínku, ke které se nepřihlíží, pořizovatel ji však přesto vyhodnotil.
– Připomínka neakcetována.
Pozemek parc. č. 1872/10, k. ú. Dobřichovice, dle
evidence KN neexistuje a není zapsán ani na LV
596 podatele připomínky, proto jej pořizovatel vyhodnotil jako pozemek parc. č. 1872/1, k. ú. Dobřichovice, který odpovídá popisu. Dle požadavků
zadání ÚP Dobřichovic a urbanistické koncepce
návrhu ÚP nebylo zastavitelné území pro bydlení
na jih od územní rezervy pro obchvat silnice II/115,
vymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice i na pozemku parc. č. 1872/1, k. ú. Dobřichovice, do návrhu ÚP převzato a území na sever od ulice Polní
bylo ponecháno ve stávajícímu využití, tj. jako plocha OP (orná půda). Po vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch nevznikla potřeba
vymezení nových zastavitelných ploch v rozsahu
platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a proto byl redukován zejména v místech intervence do volné krajiny a záboru zemědělské půdy nejvyšší kvality.
V případě, že se na základě zprávy o uplatňování
ÚP Dobřichovic ukáže, že je ploch pro bydlení nedostatek, může být změnou ÚP jejich potřeba saturována. Návrhem ÚP se jeví vymezené plochy pro
bydlení jako dostačující a přiměřené a odpovídající zajištěnosti veřejné infrastruktury.
– Připomínka neakceptována.
Dle požadavků zadání ÚP Dobřichovic a urbanistické koncepce návrhu ÚP je rozvoj navrhován
směrem dovnitř města, nekoncepční rozvoj na
okrajích města, směrem do krajiny, není podporován, a to se týká i stabilizované plochy PA (pra-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
do již uzavřených smluvních vztahů a dohod, vztahujících se k tomuto území,

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

covní aktivity), vymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice na orné půdě, aniž by k vymezení zastavěného území v ploše PA existovaly jakékoliv důvody
uvedené v § 58 stavebního zákona. Návrh ÚP proto tento stav napravil a neexistující plochu PA na
pozemcích parc. č. 347/1 a 1389/1, k. ú. Dobřichovice, mezi areálem společnosti Mramor Slivenec
a.s. a ulicí Bezručovou, vypustil a návrhem ÚP
uvedl využití plochy do souladu se stávajícím využitím.
– u pozemku parc. č. 478/4 v k. ú. a obci Dobřichovice vyjadřujeme tímto ne- – Připomínka neakceptována.
souhlas se změnou využití pozemku a žádáme, aby i nadále byl zachován
Využití pozemku parc. č. 478/4, k. ú. Dobřichovice,
způsob využití odpovídající platnému ÚPnSÚ, tj. plochy obslužné funkce pro bude v návrhu ÚP ponecháno nadále jako „park“
školství, kulturu, sociální péči nebo administrativu,
s tím, že tento pozemek bude současně určen návrhem ÚP pro veřejné prostranství s předkupním
právem pro město Dobřichovice podle § 101 odst. 1
stavebního zákona – viz Pokyny (bod SJ-V*1).
– u pozemků parcelní číslo 1812, 1813, 1815 a části pozemku parc. č. 1816,
– Připomínka neakceptována.
v k. ú. a obci Dobřichovice, žádáme o zachování stávajícího využití, kde je
Dle požadavků zadání ÚP Dobřichovic a urbanisv současnosti, dle platného ÚPnSÚ, využití jako plocha individuální bytové
tické koncepce návrhu ÚP je rozvoj navrhován
zástavby venkovského charakteru, a tak je také toto území dlouhodobě vyusměrem dovnitř města, nekoncepční rozvoj na
žíváno, by navrhovanou změnou došlo k velkému zásahu do vlastnických
okrajích města, směrem do krajiny, není podporoprav, bylo znemožněno stávající využívání nemovitostí, jejich rozvíjení, reván, a to se týká i stabilizované plochy BV (indivikonstruování a byla by možná pouze jejich údržba. Navrhovaná změna nemá
duální bytová zástavba venkovského charakteru),
žádné opodstatnění, nerespektuje hranice pozemku, pouze nepřiměřeně zasavymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice na orné
huje do vlastnických práv, která výrazně limituje a omezuje.
půdě I. třídy ochrany a v záplavovém území Q100,
aniž by k vymezení zastavěného území v ploše BV
existovaly jakékoliv důvody uvedené v § 58 stavebního zákona. Návrh ÚP proto tento stav napravil
a neexistující plochu BV na pozemcích parc.
č. 1812, 1813, 1815 a 1816 (část), k. ú. Dobřichovice, nepřevzal. Využití plochy bylo uvedeno do
souladu se stávajícím využitím, tj. jako plochy ZK
(zahrady v krajině).
Z výše uvedeného, trváme na stávajícím využití předmětných pozemku, které
Využití výše uvedených pozemků není historicky dané
je historicky dané a zcela bezproblémové.
ani bezproblémové. Je pouze dané platným ÚPnSÚ
Dobřichovice od roku 1996 a využití pozemků parc.
č. 347/1, 1389/1, 1812, 1813, 1815 a 1816 (část) bylo návrhem ÚP uvedeno do souladu s § 58 stavebního zákona.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

U pozemku parcelní číslo 2955/1, který byl u pozemku parcelní číslo 2955/21,
vymezen na části jako plocha soustředěné bytové zástavby, konstatujeme, že
tato plocha logicky dotvářela a doplňovala přirozeně stávající bytovou zástavbu
v tomto území. Pokud by měla být tato vymezená plocha bezdůvodně zrušena,
je potřeba brát v úvahu, že neomezené využívání lesního pozemku v bezprostřední blízkosti bytové zástavby (těžba, výkon práva myslivosti, atd.) bude mít
negativní vliv na stávající obyvatele v daném území. Proto žádáme, aby část
pozemku parcelní číslo 2955/1 zůstala i nadále vymezena jako plocha soustředěné bytové zástavby.

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 2955/1, k. ú. Dobřichovice, je lesním pozemkem, který má ochranu PUPFL a VKP ze
zákona a jeho zábor je možný pouze ve zvlášť odůvodněných případech nebo z veřejného zájmu převyšujícího veřejný zájem na ochraně PUPFL a ochraně VKP. Ani jeden z uvedených případů se netýká
části pozemku parc. č. 2955/1 v kontaktu s pozemkem parc. č. 2955/21, k. ú. Dobřichovice, a proto
nedůvodné převzetí zastavitelného území z ÚPnSÚ
Dobřichovice do návrhu ÚP jako zastavitelné plochy, by bylo v rozporu se zájmem na ochraně lesa
a VKP, který je v tomto případě vyšší, než zájem na
vymezení plochy pro bydlení návrhem ÚP.
U pozemků parc. č. 3000/1, 3000/2, 3002, 3003, 3004, 3005 a 3006, v k. ú.
Připomínka částečně akceptována.
a obci Dobřichovice, nesouhlasíme se změnou využití těchto pozemků a žádá- Změna využití plochy pozemků parc. č. 3000/1,
me, aby tyto pozemky, určené platným ÚPnSÚ k bytové výstavbě, i nadále zů- 3000/2, 3002, 3003, 3004, 3005 a 3006, k. ú. Dobřistaly stavebními pozemky se stejným využitím.
chovice, vymezené dle návrhu ÚP jako plochy CH
S ohledem na nedávný nález Ústavního soudu, spis. zn. III. ÚS 950/17, Vás
(chaty a zahrádky) a plochy ZM (zahrady ve městě)
upozorňujeme, že v případě provedení navrhovaných změn v ÚP Dobřichovic, na charakter plochy BV (individuální bytové zástavkteré změní způsob využití pozemků, které nabyl Řád v restituci na základě
by venkovského charakteru) dle platného ÚPnSÚ
zák. č. 428/2012 Sb., v pl. znění, budeme požadovat přiměřenou náhradu.
Dobřichovice bude při zpracování návrhu ÚP prověK závěru, že již na základě přímé aplikace čl. 11, odst. 4 Listiny základních
řena – viz Pokyny (bod SJ-V*2).
práv a svobod, za přiměřeného užití § 102 stavebního zákona, mohou být požadovány a poskytovány náhrady, dospěl ve své rozhodovací praxi již dříve jak
Ústavní soud (srv. Pl. ÚS 34/97), tak i nejvyšší soudy (srov. 1 Ao 1/2009, 28
Cdo 4211/2010). Řádu nemůže jít k tíži dlouhodobé nevyužívání těchto pozemků k účelu, který předpokládá platný ÚPnSÚ, protože až nyní došlo k nápravě majetkových křivd z období komunismu, které zákonodárce, i přes několik upozornění ze strany Ústavního soudu, že jeho dlouhodobá nečinnost v této
věci je protiústavní, dořešil po více než 25-ti letech.

34

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace,
IČO 70994234,
generální ředitelství,
odbor strategie,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

28077/2016-SŽDC-O26
ze dne 30. 6. 2016,
Ing. Andrle;
zapsáno dne 4. 7. 2016 pod
čj. MUCE 46915/2016 OUP

Vyjádření k návrhu ÚP Dobřichovic
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), je zřízena
Ministerstvem dopravy a spravuje vlastnická práva k nemovitostem, tvořícím
železniční dopravní cestu, včetně souvisejících staveb a zařízení potřebných
pro provoz železniční dopravy. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem
pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánováni dotčeným orgánem podle § 4 stavebního zákona.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující
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V této fázi projednávání lze podle § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňovat pouze připomínky, podání
uvozená jako vyjádření byla proto vyhodnocena pořizovatelem jako připomínky.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
vyjádření:
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 171
Praha – Beroun, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo
dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.
V rámci ZÚR Středočeského kraje je vymezen koridor VPS D215. V současné
době probíhá zpracování přípravné dokumentace „Optimalizace trati Černošice
(včetně) – Beroun (mimo)“ a probíhá dopracování dokumentace EIA. V návrhu
ÚP požadujeme, v souladu s výše uvedeným koridorem v ZÚR, vymezit plochu VPS v rozsahu všech ploch pro železniční dopravu (Ž) a dále na pozemky
v k. ú. Dobřichovice:
• pozemky p. č. 1998, 1999/1, 1999/2, 1916/12, 1916/5 a část p. č. 1995 pro
umístění nástupiště a podchodu v blízkosti křížení s ulicí Všenorská (viz situace na CD)
• pozemek p. č. 2000, pro umístění technologie
• pozemky p. č. 2001/1, 2001/2, 2001/3, část pozemku 2231/1 (viz situace na
CD), 2003, části pozemků 2002, 2004 a 2005/2 (viz situace na CD). Jedná se
o části pozemků pro řešení pochodu na úrovni ulice Na Plzeňce
• pozemky p. č. 2155/1, 1916/7, 1916/8, 2158/2, 2158/1, 2159, 1916/9,
1916/13 a část pozemku 1924 (viz situace na CD). Tyto pozemky mohou být
částečné zasaženy při úpravě ulice Všenorská a předpokládaném prodloužení
komunikace do Všenor v souvislosti s řešením železničních přejezdů. Stávající objekty na části těchto pozemků nebudou stavbou dotčeny.
Dále nesouhlasíme se zařazením p. č. 1896/1 (vyústění propustku) a části p. č.
1916/3 (násep železniční trati do ploch KZ (krajinná zeleň). Tyto pozemky jsou
ve správě SŽDC a měly by být součástí ploch pro železnici. To nevylučuje využití okrajových částí pozemku pro zeleň, současně však umožňuje využití pozemku pro železniční infrastrukturu. Současně je pozemek p. č. 1916/3 zahrnut
do VPS D.4 pro stavbu „Místní komunikace Landova louka“. Tento záměr musí
být prostorově koordinován s výše uvedenou stavbou železniční infrastruktury.
Navržené řešení rekonstrukce žst. Dobřichovice z výše uvedené dokumentace
zasíláme na přiloženém CD (navržené řešení a zjednodušená situace záborů).
Vymezení veřejné prospěšnosti je nezbytnou podmínkou realizace stavby
v předepsaných parametrech. Mimo vymezené plochy VPS mohou přesahovat
související stavby, jako úpravy silničních komunikací, energetická připojení
a napájení atd., ve smyslu Metodického sdělení MMR k problematice aplikace
pojmu „VPS dopravní infrastruktury“.
Dále požadujeme doplnit v kapitole D.1 informace o železniční dopravě a v
kapitole D.1.1 uvést připravovanou železniční stavbu.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka vzata na vědomí.
Ochranné pásmo železniční trati č. 171 Praha – Beroun je vyznačeno ve výkresu č. O.1 „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ grafické části odůvodnění návrhu
ÚP pro jeho respektování v následných řízení.
Připomínka akceptována.
V návrhu ÚP bude vymezen koridor pro umístění
nadmístní železniční stavby na železniční trati č. 171
Praha – Beroun – rekonstrukce pro veřejně prospěšnou stavbu D215 „Koridor železniční tratě č. 171
Praha – Beroun, rekonstrukce“ dle ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací. Do koridoru pro VPS D215 budou v návrhu ÚP zahrnuty
rovněž všechny plochy železnice (Ž), vymezené návrhem ÚP a dále pozemky parc. č. 1916/5, 1916/7,
1916/8, 1916/9, 1916/12, 1916/13, 1924 (část), 1995
(část), 1998, 1999/1, 1999/2, 2000, 2001/1, 2001/2,
2001/3, 2002 (část), 2003, 2004 (část), 2005/2 (část),
2155/1, 2158/1, 2158/2, 2159 a 2231/1 (část), k. ú.
Dobřichovice, potřebné pro otimalizaci železniční
trati č. 171 Praha – Beroun dle podkladů SŽDC –
viz Pokyny (bod SJ-I*22).
Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 1896/1 a 1916/3 (část), k. ú.
Dobřichovice, v návrhu ÚP zařazených do ploch KZ
(krajinná zeleň), bude změněno na plochu Ž (železnice) a vymezení VPS D.4 pro stavbu „Místní komunikace Landova louka“ bude prostorově koordinováno
s vymezením koridoru pro optimalizaci železniční
trati č. 171 Praha – Beroun dle podkladů SŽDC –
viz Pokyny (bod SJ-I*23).

Připomínka akceptována.
V kapitole D.1 „Doprava“ textové části návrhu ÚP
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bude stanovena koncepce železniční dopravy a v
subkapitole D.1.1 „Dopravní stavby“ stanoveny
podmínky rekonstrukce železniční trati č. 171 Praha
– Beroun – viz Pokyny (bod SJ-I*24).
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SUPRELA s.r.o.,
IČO 28242661,
Bělehradská 1334/35,
120 00 Praha 2

ze dne 20. 12. 2017;
zapsáno dne 3. 1. 2018 pod
čj. 10/2018/TA (Městský
úřad Dobřichovice)

Námitky proti návrhu ÚP Dobřichovic
Jako oprávněný investor podáváme námitku dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, v platném znění, proti projednávanému ÚP Dobřichovic. Naše námitka
směřuje proti návrhu změnit na části pozemku p. č. 1872/1, přiléhající k stávající zástavbě, využití z plochy určené na výstavbu RD na nestavební plochy.
Žádáme o to, aby dané území zůstalo plochou určenou pro výstavbu a zástavbu
RD i s ohledem na skutečnost, že naše společnost vyvinula nemalé úsilí a finanční prostředky k využití tohoto území dle stávajícího, platného ÚPnSÚ. Věříme, že naší námitce vyhovíte.

V této fázi projednávání nelze podle § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námitky, ale pouze připomínky, podání uvozené jako námitky bylo proto vyhodnoceno jako připomínky.
Připomínky k návrhu ÚP měly být uplatněny ve lhůtě
do 16. 6. 2016, podle § 50 odst. 3 stavebního zákona
se jedná o opožděnou připomínku, ke které se nepřihlíží, pořizovatel ji však přesto vyhodnotil.
Připomínka neakcetována.
Dle požadavků zadání ÚP Dobřichovic a urbanistické koncepce návrhu ÚP nebylo zastavitelné území
pro bydlení na jih od územní rezervy pro obchvat
silnice II/115, vymezené platným ÚPnSÚ Dobřichovice i na pozemku parc. č. 1872/1, k. ú. Dobřichovice, do návrhu ÚP převzato a území na sever od ulice
Polní bylo ponecháno ve stávajícímu využití, tj. jako
plochy OP (orná půda). Po vyhodnocení účelného
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch nevznikla potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v rozsahu platného ÚPnSÚ Dobřichovice, a proto byl redukován
zejména v místech intervence do volné krajiny a záboru zemědělské půdy nejvyšší kvality. V případě, že
se na základě zprávy o uplatňování ÚP Dobřichovic
ukáže, že je ploch pro bydlení nedostatek, může být
změnou ÚP jejich potřeba saturována. Návrhem ÚP
se jeví vymezené plochy pro bydlení jako dostačující
a přiměřené a odpovídající zajištěnosti veřejné infrastruktury.
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Tělocvičná jednota Sokol
Dobřichovice,
IČO 00380253,
Pražská 375, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Na základě rozhodnutí výboru TJ Sokol Dobřichovice ze dne 1. 6. 2016 žádáme,
čj. MUCE 41377/2016 OUP aby veškeré pozemky levobřežního areálu, zejména pozemek parc. č. 581/1,
byly i nadále celé ponechány v kategorii sportovní plocha – S a nikoliv v kombinaci s C1 (tedy centrum) se všemi důsledky s tím souvisejícími. Důvodem
tohoto návrhu je maximální snaha o zachování kontinuity a historických kon-

Připomínka akcetována.
Využití části pozemku parc. č. 581/1, k. ú. Dobřichovice, dle návrhu ÚP jako plochy C1 (staré centrum)
bude zrušeno a celý pozemek parc. č. 581/1 bude zařazen do plochy s využitím S1 (sport a rekreace) –
viz Pokyny (bod SJ-V*3).
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sekvencí. Uvedené pozemky nejsou v soukromém vlastnictví v pravém slova
smyslu, jsou ve vlastnictví soukromém – spolkovém, tedy s možností velkých
nekoncepčních změn po předcházejících změnách ve vedení spolku. Změna
klasifikace části pozemků na C1 by mohla být v budoucnu spouštěcím mechanismem k takové změně s cílem využít této části pozemku ke komerčnímu využití, bez ohledu a vztahu k zachování sportovní a pohybové činnosti. V této
souvislosti je možná zbytečné připomínat, že bezmála pětihektarový areál
v centru Dobřichovic je jedním z nejvýznamnějších celků v rámci Dobřichovic
a v podstatě téměř jedinečným sportovním areálem v širokém okolním regionu.
Změna části pozemků na C1 by tuto jedinečnost mohla ohrozit a narušit.

VI. Připomínky fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 37 až 390
37

Radovan Adámek,
Krátká 328, 252 29 Dobřichovice

Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 12. 6 2016;
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odčj. MUCE 41205/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
borném posouzení Projektantem, který v textové
textu:
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakbyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
ter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zati. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborstavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připo• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Pražská.
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanénení dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavpodporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
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Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 3. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat teprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořidy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
zovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
(bod SJ-VI*2).
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 5. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
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7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eu-
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rovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
10. Připomínka neakceptována.
v řádných parametrech dle normy.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivč. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
ní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí pouvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
vodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
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počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defi- 15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
nice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
ho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy- 16. Připomínka akceptována.
žadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranPodmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového reguství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOkterý nenáleží ÚP.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba17. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
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pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
18. REGULATIV C1 – Staré centrum
18. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
19. Připomínka akceptována částečně.
19. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
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s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
20. REGULATIV OU – obchodní ulice
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.

15 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému pří-
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pustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
22. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)

17 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
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• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
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dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
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pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
vané oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
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POŘIZOVATELEM

zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
29. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
31. Připomínka akceptována částečně.
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

38

Anna Adámková,
Krátká 328, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41204/2016 OUP
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Marcin Alexy,
Jabloňová 945, 252 29 Dobřichovice

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Lokalizace: VO3 – východní zóna
čj. MUCE 40971/2016 OUP 1. Změna zařazení východní zóny (ulic Topolová a Jabloňová) z VO3 do kate- 1. Připomínka neakceptována.
gorie B3.
V souladu s urbanistickou koncepcí návrhu ÚP
Odůvodnění: V hlavním využití je uvedena výroba a obchod s bydlením,
Dobřichovic a i v souladu s platným ÚPnSÚ Dobi když tento charakter neodpovídá současnému stavu, výrobní provozovny se
řichovice je ulicí Randova ohraničeno území určené pro obytnou zástavbu a území za touto ulicí,
zde vůbec nevyskytují a ani parcelace pozemků neodpovídá min. velikosti
1000 m2. Dále stávající zástavba (12 RD a 3 nezastavěné pozemky) byly při
směrem na jihovýchod k ČOV, je určeno pro plochy VO3 – výroba a obchod s bydlením, které
původním dělení parcely na počátku r. 1995 určeny Stavebním úřadem Dobřichovice pro stavbu RD, následně v červenci stejného roku přerušeno řízení
ovšem není formou samostatných staveb pro bydlení v RD, ale bydlení pro uživatele nebo správce
a v listopadu (kdy již větší část pozemků byla současnými majiteli zakoupena) bylo rozhodnuto, že jen část pozemků nad dnešní Randovou ulicí bude
je součástí staveb pro výrobu a obchod. Nahrazení
určeno k zástavbě RD a ostatní plochy směrem k čističce pak jako provoplochy VO3 plochou B3 – Bydlení – zahradní čtvrť
zovny s bydlením (event. podnikatelské domy s bydlením).
by znamenalo neodůvodněný nekoncepční zásah
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Bohužel majitelé nebyli informováni s dostatečným předstihem a již od
do struktury obytný ploch města. Na stávající
r. 2000 několikrát žádali o změnu ÚPnSÚ jménem členů Východní zóna
stavby pro bydlení se podmínky plochy VO3 neDobřichovice, ale bez úspěchu.
vztahují a platí nadále podmínky, za kterých byly
U příležitosti tvorby nového ÚP proto žádáme o napravení neodůvodněnézkolaudovány. Změny těchto staveb však mohou
ho zařazení do VO3 a převedení do B3, podobně jako je tomu u ploch nad
být omezeny.
Randovou ulicí. Regulativ VO3 pak zůstane pouze na pravé straně ulice
5. května, obě zóny jsou od sebe dostatečně odděleny dvouproudou ulicí
a zelení.
Důsledkem dosavadního stavu je i možnost negativního ovlivnění současné
úrovně bydlení obyvatel v této lokalitě.
2. Připomínka neakceptována.
2. V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňová opatření pro zastavěné území za
V rámci územní rezervy R1, vymezené návrhem
ČOV, tzn. změna hranic ulice Randová na ulici 5. května.
ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510
Odůvodnění: V rámci rezervy R1 požadujeme řešit i protipovodňová opatřevčetně mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční pro zastavěné území za, resp. před ČOV (Topolová a Randova ulice). Jde
ní tratě a napojení lokality V Luhu, nelze řešit proo východní lokalitu zastavěného území, kde jsou RD, i když v současnosti
tipovodňová opatření, protože tato sleduje naprosplatí regulativ VO3. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici
to jiný, dopravní, účel. Průběh protipovodňové
Randova a je i v zájmu obce, aby i tato lokalita byla také chráněna (viz odhráze Randovou ulicí je dlouhodobě koncipován
stavec níže). Navrhujeme posunout do ulice 5. května, a na nově navrhojiž v platném ÚPnSÚ Dobřichovice a odpovídá
vanou komunikaci, kde končí výstavba domů rodinného typu (viz předchourbanistické koncepci a koncepci rozvoje a ochrazí připomínka).
ny území převzaté do návrhu ÚP Dobřichovic na
Dále lze konstatovat, že navržené řešení sníží i počet trvale hlášených osob
základě schváleného Zadání, trasování protipov obci, které budou poškozeny případnou povodní a obci se tím pádem sníží
vodňové hráze je proto neměnné.
o poměrně velkou část náklady spojené se záchrannými pracemi a hlavně s
následnými náklady v souvislosti s nouzovým přežitím obyvatelstva jako zásobování pitnou vodou, dekontaminace podzemních vod a půdy, náklady
na obnovu komunikací atd.
3. Připomínka neakceptována.
3. Neurčit k zástavbě pozemek 1876/10 a ponechat jej jako zelenou plochu.
Pozemek parc. č. 1876/10, k. ú. Dobřichovice, neOdůvodnění: Jedná se o klidovou zónu na konci Dobřichovic, slouží původní ve vlastnictví podatele připomínky, nelze proto
ně jako přirozená retenční nádrž a do budoucna by bylo vhodné využití jako
řešit připomínku zasahující do práv jiných vlastnípark nebo pás zeleně.
ků. Zařazení cit. pozemku do plochy VO3 – výroba
a obchod s bydlením je v souladu s platným
ÚPnSÚ Dobřichovice i návrhem ÚP Dobřichovic
a jeho zařazení do plochy bez možnosti jeho zástavby je v rozporu se Zadáním.
4. Připomínka neakceptována.
4. Posunutí silnice za Východní zónou dále od RD.
Z připomínky není zřejmé jakou navrhovanou silOdůvodnění: Navrhovaná silnice za Východní zónou (prodloužení silnice
nici za Východní zónou její podatel požaduje poz Pražské ulice okolo Výzkumného ústavu) je umístěna prakticky za zahrasunout dále od obytné zástavby, pokud tím myslí
dami RD. Považujeme za vhodné odklonit silnici dále od zástavby tak, aby
nebyla narušena kvalita bydlení, zejména s ohledem na předpokládanou
územní rezervu R1, vymezenou návrhem ÚP Dob-
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hlučnost vlivem provozu, případně doplnění o protihlukovou stěnu nebo realizovat mezi silnici a zahrady zemní val osázený zelení, který by eliminoval
negativní vliv dopravní obslužnosti.
5. Nerozšiřovat Jabloňovou ulici.
Odůvodnění: Rozšíření není účelné ani nutné, jedná se o klidovou zónu RD,
dopravní obslužnost do výrobní zóny je vedena ulicí Randova a 5. května
a je plně dostačující.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
řichovic pro přeložku silnice III/11510 včetně
mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě
a napojení lokality V Luhu, pak se nejedná o návrh, ale o koridor, jehož potřebu a plošné nároky
je nutno teprve prověřit.
5. Připomínka neakceptována.
Posouzení koncepce veřejné dopravní infrastruktury a návrh dopravní stavby D7 – Rozšíření místní obslužné komunikace Jabloňová – v lokalitě
Dlouhý díl vymezené návrhem ÚP Dobřichovic je
v souladu se schváleným Zadáním ÚP.

40

Radka Alexy,
Jabloňová 945, 252 29 Dobřichovice

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40978/2016 OUP
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Jan Bárta,
Zelená 499, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: ÚP jako celek:
čj. MUCE 42143/2016 OUP 1. Text připomínky: Architekt nepoužívá termín rodinný dům při určení typu 1. Připomínka akceptována částečně.
zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována platným
Míra akceptování připomínky bude závislá na odÚP. Místo toho používá nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje
borném posouzení Projektantem, který v textové
kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve stavčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
bě není totéž jako RD – naopak, může jít o dům bytový.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Odůvodnění: Definice RD je přísnější a není jasné, proč ji architekt nepoužíakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásvá. Dopady této technologické změny mohou být velké, zejména v oblastech,
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborkde dosud byly povoleny pouze RD.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 2. Připomínka akceptována částečně.
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
textu:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
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• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
3. Text připomínky: Návrh ÚP umožňuje nárůst výstavby domů pro bydle- 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ní, tzn. RD, ale i domy řadové, bytové. Umožňuje i vyšší zastavěnost.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.26).
Odůvodnění: S nárůstem obyvatel se zvýší i silniční doprava. Návrh ÚP neřeší úpravu/rozšíření dopravní infrastruktury. Možný obchvat z ulice Pražská
na Randova a dále přes řeku do Všenor by mohl ulevit centru města. Ale
problém s nárůstem dopravy by tak byl přenesen do Všenor, kde stávající
silnice (průjezd na Prahu) neumožňuje rozšíření (kolem silnice by se navíc
výrazně snížila kvalita bydleni). Kolony aut by tak mohly vznikat již na
území Dobřichovic z důvodu nepropustnosti ve Všenorech. Nárůst obyvatel
by tak mohl snížit kvalitu života v Dobřichovicích.
4. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
4. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
5. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 5. +6. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Obchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tenice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Do-
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POŘIZOVATELEM

dy není ani v grafice). Vzhledem k rozvoji obce, který je návrhem velmi
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořipodporován, obchvat v budoucnu bude potřeba.
zovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
6. Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
(bod SJ-VI*2).
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
7. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
8. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 8. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
9. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 9. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
10. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadá- 10. Připomínka akceptována částečně.
ní ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
vuje předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti
3338 obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030
pak 3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
11. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanské- 11. Připomínka akceptována částečně.
ho vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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lení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
12. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 12. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
13. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
13. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
14. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 14. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
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v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
města.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
15. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

15. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
16. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
17. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
17. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
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plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
18. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defi- 18. Připomínka akceptována částečně.
nice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
19. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy- 19. Připomínka akceptována.
žadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranPodmínka orientace obytných a pobytových místství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v tyností do uličního prostranství prostorového regupologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prokterý nenáleží ÚP.
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
20. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba20. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové repodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: jednotlivé regulativy
dále v textu:
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vi-
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lová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti je budova školy a budovy mimoškolních aktivit (DoDo, Fürstův
sál), ale není vyřešen bezpečný pohyb dětí mezi těmito budovami a budovou školní jídelny v „nové škole“ a sportovištěm Sokola.
• Nedostatečná parková část, není vyřešen bezpečný pobyt dětí v době mezi
dopoledním a odpoledním vyučování a v okolí školy obecně.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
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• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou, která by znehodnocovala kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se
objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova,
nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
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regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
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• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší pro-
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cento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
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není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
28. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 28. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
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zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
31. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
31. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neo-
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mezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
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34. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
34. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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Zuzana Bártová,
Zelená 499, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 41 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42142/2016 OUP
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Marcela Bařinková,
Palackého 24, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Připomínka: OU – Obchodní ulice
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42145/2016 OUP
Text připomínky:
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• navrhovaná zastavěnost je příliš vysoká,
borném posouzení Projektantem, který v textové
• navrhované procento zahrady je naopak příliš malé,
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• příprava na obchodní parter podél silnice, která slouží jako frekventovaný
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
průjezd městem, se jeví jako nelogická,
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• orientace budov obytnými a pobytovými místnostmi do uličního prostranti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborství v případě silnice, která slouží jako frekventovaný průjezd městem, se
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připojeví jako nelogická.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: Návrh zcela mění stávající charakter lokality, která sestává z RD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
v poměrně velkých zahradách. Návrh počítá s tím, že z ulice Pražské se stane
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
obchodní ulice. Ulice Pražská je přitom hlavním průjezdem městem a z návrhu nevyplývá, že by to mělo být jinak. Pokud by se z ní stala obchodní ulizvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
ce se vším co s tím souvisí, průjezd městem by se možná zpomalil, k plynulosti provozu by toto opatření ale dle mého názoru nepřispělo. Pokud ulice
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavPražská zůstane hlavním průjezdem městem, jeví se nelogickým požadavek
na orientaci budov obytnými místnostmi do uličního prostranství.
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2. Připomínka: C1 – Staré centrum
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• regulovaná výška budovy je navržena příliš vysoká,
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• navrhovaná maximální velikost budovy, i s přihlédnutím k ponechanému
procentu zahrady, je obrovská,
• příprava na obchodní parter v lokalitě s vymezenou hranicí Q100 je nelogic-
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kým požadavkem.
Odůvodnění: V návrhu ÚP Dobřichovic je v úvodu pod bodem C vysvětlena
urbanistická koncepce, která mj. zmiňuje vedle rozvolněné vilové zástavby
žádoucí lokální mírné zahuštění zástavby. Pokud by došlo k naplnění navrhovaných bodů regulativu v maximální možné výši, nelze toto považovat za
mírné zahuštění zástavby. Dalším faktem, ke kterému je dle mého názoru
třeba přihlédnout, je to, že navrhovaná maximální výška budov nekoresponduje s původní zástavbou centra. Pokud v některých případech dojde k přestavbě či výstavbě dle nového návrhu, povede to v centru ke změti zcela nesourodých budov.
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Iveta Baslová,
Na Vyhlídce 258,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Popis nebo vymezení území: čp. 582, parc. č. 2955/2, k. ú. Dobřichovice
čj. MUCE 41285/2016 OUP Text připomínky:
Náš BD je přestavěné rekreační středisko (cca 17 bytů). Příjezd k BD je ulicí
na Vyhlídce a ulicí U Rokle. Příjezdová komunikace Na Vyhlídce nemá souvislý chodník a nezajišťuje tedy bezpečnost chodců – zejména dětí a seniorů,
nebo jinak handicapovaných osob. Ulice U Rokle je nově opravená, je však
v nevyhovujících šířkových parametrech, rozhledových parametrech a je bez
chodníku a krajnic!!! V SOUČASNÉ DOBĚ SE TEDY JEDNÁ O VÁŽNÝ
DOPRAVNÍ PROBLÉM, který není v ÚP řešen a který se zhorší umožněním
zahušťováním zástavby bez příslušné veřejné infrastruktury.
Připomínáme, že regulativ B2 a B7 umožňují zástavby BD a tomu neodpovídají výše popsané současné obslužné komunikace (již nyní). Vzhledem k tomu,
že velké parcely, které mohou být zastavitelné (i když tak nejsou zakreslené –
tzn. jako zastavitelné plochy) jsou různých vlastníků, nelze k těmto plochám
dát připomínku, aby vybudovaly zároveň odpovídající dopravní infrastrukturu
a vzhledem k terénu ji nelze ani navrhnout. S regulativy, které umožňují stavby
BD a neřeší zlepšení parametrů veřejné infrastruktury, tedy nelze v jihozápadní
části města souhlasit. V jihozápadní části města může dojít k velkému zahuštění zástavby, pokud nebude omezení velikosti parcel a hlavní využití pro RD.
Jedině tak lze zachovat charakter čtvrti – tj. vilová zástavba na velkých parcelách se vzrostlými stromy a malou hustotou zástavby.
Pozemek, na kterém stojí náš bytový dům (čp. 582 parc. 2955/2 k. ú. Dobřichovice), leží v sousedství lesa. ÚP nevyřešil ochranu veřejného zájmu – zástavbu ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa navrhuje (!) jako zastavitelné plochy a s tím nelze souhlasit. Vzhledem k charakteru lokality (pozemek je obklopený ze tří stran lesem) není vhodné použít regulativ B2, stejně jako je tento
regulativ používán v centru obce. Náš pozemek je již více jak ze 20 % zastavěn
a proto také nechápeme regulativ B2. Vzhledem k velikosti pozemku cca
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Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.27).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

2900 m2 a jeho zastavěnosti cca 1200 m2 si myslíme, že není vhodné a ani
možné ho pro případnou zástavbu dělit.
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Jaroslav Batulka,
Jiráskova 724, 252 29 Dobřichovice;
Lenka Batulková,
Jiráskova 724, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1) Obchodní ulice – OU
čj. MUCE 41925/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou.
Žádám, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí
Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic.
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu.
Návrh umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady
stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být „velký truhlík“ – 40 cm
zeminy s vegetací na podzemní stavbě. To je velmi nevhodné řešení. Nešlo by
realizovat bez trvalého umělého zavlažování a navíc by se tím zmenšovala plocha pro vsakování srážek.
Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je
možné dělení či scelování pozemků dle chuti. To může danou oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy a nákl. auta.

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

2) Staré centrum C1
Text připomínky:
a) Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2,
a o výšce až 20 m a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co
umožňuje RP centra.
a) Dále nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do
této oblasti – Staré centrum C1.
Odůvodnění: ad a) Před několika lety byl schválen RP centra, který omezil na
většině území centra výškovou hladinu na přízemí patro a podkroví. Nechápu,
proč nyní mají být povoleny budovy až 20 m vysoké v případě šikmé střechy.
Takové domy by mohly být až pěti či šestipodlažní? A s takovým půdorysem?
To nedává smysl.
ad b) V současném ÚPnSÚ je celá plocha areálu Sokola vymezena pro sportovní využití. Byla by škoda tuto plochu zmenšovat a neochránit ji před nevhodnou zástavbou (navíc s výše uvedenými parametry). Žádám ponechat pro
celý areál Sokola využití pouze sport.
3) Obecně
3) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Jsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky po-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
zejména v oblasti zahradních čtvrtí např. oblast B3 a možnosti stavět vysoké
domy. Dosud na levobřežní části bylo možno stavět mimo centrum jen budovy
přízemí + podkroví nebo dvě nadzemní patra bez podkroví (cca 8 m), a tomu
odpovídá naprostá většina zástavby.
Odůvodnění: Zastavěnost se sice obecně krom OU a centra příliš nezvětšuje,
ale je nově zaveden pojem proluky. Ten není srozumitelně definován a v těchto
prolukách je umožněna dvojnásobná zastavěnost oproti okolním parcelám. Totéž má platit i pro 2RD a ŘRD. Dále je zaveden termín „území se specifickým
využitím“. Je bez regulativů, tedy bez omezení.
4) Obecně
Text připomínky: Nesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ (současný ÚP) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.
Odůvodnění: V platném ÚPnSÚ je kromě centra možno stavět jen RD. Tento
pojem se už v novém ÚP nevyskytuje a je nahrazen obecným pojmem bydlení,
tedy i v BD. To, že je stanoveno, že budova může obsahovat max. 3 bytové
jednotky, není dostatečná záruka proti vzniku BD. Developeři dokáží snadno
tuto podmínku obejít (např. pojem bytová jednotka je nahrazena pojmem studio
či ateliér).
5) Obecně – textová část návrhu str. 21
Text připomínky: Nesouhlasím s definicí pojmů „zastavěnost“ a „procento zahrady“.
Odůvodnění: Do celkové zastavěnosti se nezapočítávají podzemní stavby, a tak
stačí dokonce, aby zůstalo jen 10 % pozemku bez nadzemních a podzemních
staveb. Takový návrh je velmi nebezpečný i vzhledem k tomu, že velká část
Dobřichovic je potenciálně záplavové území.
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Martin Batulka,
Jiráskova 724, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41926/2016 OUP
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Markéta Baudyšová,
Jiráskova 726, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou.
čj. MUCE 41284/2016 OUP Žádám, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí
Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic.
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu.
Návrh umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady
stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být „velký truhlík“ – 40 cm
zeminy s vegetací na podzemní stavbě. To je velmi nevhodné řešení. Nešlo by
realizovat bez trvalého umělého zavlažování a navíc by se tím zmenšovala plo-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).

5) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

cha pro vsakování srážek.
Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je
možné dělení či scelování pozemků dle chuti. To může danou oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy a nákl. auta.

vebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2. Text připomínky: Nesouhlasím s definicí pojmů „zastavěnost“ a „procento
2. Připomínka akceptována částečně.
zahrady“.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poOdůvodnění: Do celkové zastavěnosti se nezapočítávají podzemní stavby, a tak datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
stačí dokonce, aby zůstalo jen 10 % pozemku bez nadzemních a podzemních
staveb. Takový návrh je velmi nebezpečný i vzhledem k tomu, že velká část
Dobřichovic je potenciálně záplavové území.
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Hynek Bechyně,
Zbudovská 767/15, 142 00 Praha 4

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42341/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Halina Kaslová Bechyňová,
Karlštejnská 468, 252 29 Lety

Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 10. 6. 2016;
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42320/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Ilona Miksová Bechyňová,
Zbudovská 767/15, 142 00 Praha 4

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42339/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Lenka Bělohlávková,
Pražská 138, 252 30 Řevnice

ze dne 1. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40976/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
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Antonín Beneš,
Zelená 1133, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. Obecné připomínky
čj. MUCE 42778/2016 OUP
1.1. Dokument neobsahuje definice pojmů, které následně využívá (např.
RD, proluka, …). Absence jasně definovaných pojmů povede v budoucnu
k rozdílným výkladům ustanovení a nebrání účelovému nakládání
s ustanoveními plánu.
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1.1 Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

1.2. Mapové podklady, na kterých jsou realizovány jednotlivé části dokumentace jsou odhadem osm let staré. Dovozuji tak ze skutečnosti, že
výkresy zachycují mj. stavby, k jejichž odstranění došlo v roce 2007.
Bylo by účelné provést aktualizaci a zákres plánu vůči současné situaci.
2. Území se specifickými podmínkami
2.1. V ÚP je vymezeno území se specifickými podmínkami způsobu využití
nad plochami s regulativem C1, OU a B3. Nezdá se, že by tyto specifické podmínky byly v regulativech (C1, OU a B3) uvedeny.

3. Rodinný dům / bytové domy
3.1. Návrh nepoužívá termín RD při určení typu zástavby a to i v místech
kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚP – ve stávajícím
ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj. plochy,
které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OZ
a část C1 a C2.
Místo termínu výstavba RD je v novém návrhu používán nadřazený
termín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i BD, řadové, atd.
3.2. V zónách určených primárně k bydlení B3, B4, B5, B7 by mělo být novým návrhem ÚP zajištěno, aby zde nevznikaly BD o mnoha bytech.
3.3. Hlavně se týká nového rozvojového území – Dlouhý díl, v zóně B3.
4. Územní rezervy obchvatů
4.1. Z původního plánu vypadl severní dopravní obchvat Dobřichovic.
Vzhledem k tomu, že doprava v Dobřichovicích s rozvojem okolních
obcí narůstá, myslíme si, že by bylo vhodné severní obchvat v novém
ÚP zachovat.
5. Zastavěnost kapitola F
5.1. Kapitola F bod 1 zastavěnost: „… podzemní části staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva
zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úro-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
vebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.29).
1.2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.30).
2. Připomínka neakceptována.
Specifické podmínky způsobu využití a prostorového
uspořádání, stanovené jako překryvná funkce nad
plochami C1 – Staré centrum, OU – Obchodní ulice
a B3 – Bydlení – zahradní čtvrť, jsou uvedeny v regulativech těchto ploch na stranách 24, 26 a 29 kapitoly F textové části návrhu ÚP.
3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).

4. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice
II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“
opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele
stejné jako v bodu 1.1 připomínky podatele – dále viz
Pokyny (bod SJ-VI*2).
5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
veň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-ti stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 % bez staveb nadzemních i podzemních., tzn. že vsakovací plocha by mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může
tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě ve výšce 0,5 m
nad stávajícím terénem. To je velmi nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice
Q100). V tomto případě se odtokové podmínky celého území zhorší.
6. REGULATIV OU – obchodní ulice
6.1. Pokud nebude realizován severní obchvat Dobřichovic jsou navrhovaná
podélná parkovací místa nereálná, zhorší se výjezd z kolmých ulic na
ulici Pražskou. Již v současné době je výjezd na Pražskou značně komplikovaný zejména díky různým sloupům, které výrazně omezují výhled. V případě vzniku obchodní ulice (bez navazujícího řešení dopravy) se průjezdnost Dobřichovic zhorší. „Obecní ulice“ v Říčanech při
výjezdu na Újezd nad Černými lesy je dostatečně odstrašujícím příkladem.
6.2. Zastavěnost 60 % o hodně převyšuje regulativy okolní zástavby (okolní
regulativ B3 má zastavěnost 25 %). V současnosti je povolena zastavěnost 20 – 28 %. Je přinejmenším nejasné zda existuje potřeba takovéhoto navýšení potenciální obchodní plochy – což vnímáme jako možný
důvod připuštění vzniku souvislé fronty domů, k čemu by regulativ
v navržené podobě nejspíše vedl.
7. REGULATIV B3 – zahradní čtvrť
7.1. Regulativ podle mého názoru umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je
typická zástavbou RD a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti neumožňuje, pouze bydlení v RD). Není určeno omezení, které by stanovilo, že v lokalitě bude pokračovat výstavba jen RD a ne BD. V okamžiku zvýšené výšky staveb z 1. podkroví
nebo 2np (starý ÚPnSÚ) na 2np + podkroví nebo 2np + odstupňované
3np (nový ÚP) hrozí, že lokalitě B3 budou vznikat BD. To neodpovídá
například schválenému RP Dlouhý díl.
7.2. Není zřejmé, proč regulativ zvýhodňuje vyšší možnou zastavěností řadové RD a rodinné dvojdomy a stavby v prolukách. Při absenci pojmu
proluka to umožňuje velmi „tvůrčí“ práci s územím. Rádi bychom, kdyby ÚP zachovával jistotu, jaký bude rozvoj lokality, ve kterém bydlíme.
7.3. Regulativ umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

6. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto
v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má
být zachován a chráněn
7.4. Stanovení umístění obytných místností domu směrem k ulici, není
vhodné. Domy by měly být orientovány dle světových stran. Chápeme,
že se autor návrhu snaží zamezit tomu, aby se domy obracely do ulice
slepými zdmi bez oken nebo pouze garážovými vraty, ale použitý způsob není vhodný.
8. Automobilová doprava a silniční síť
8. Připomínka akceptována částečně.
8.1. Stanovení dopravní zóny 5 – 7 se jeví vzhledem k homogenitě území
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1.1 připomínky
mezi ulicemi 5. května a Pražskou jako samoúčelné. Nevidíme žádný
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.31).
důvod pro posilování kapacity stávajících komunikací pro automobilovou
dopravu a to ani v profilu ulice Jugoslávská a Nová Randova (proč právě tyto?). Naopak se domníváme, že by bylo velmi užitečné podpořit
celkové zklidnění území vyznačením obytné zóny v celém uvedeném
území. Plán žádným způsobem nereflektuje skutečnost, že v okolí mateřské školy a návazně zejména v prostoru Březové ulice se denně pohybuje velké množství malých dětí a dalších chodců. Pokud navrhovatel
cítí nutkavou potřebu něco v tomto území vylepšovat, mohl by se soustředit na řešení bezpečného parkování právě v blízkosti mateřské školy
a omezení dopravní zátěže v ulici Fügnerově, po které se řidiči v poslední době v ranní špičce snaží objíždět kruhový objezd.

53

Jana Benešová,
Pražská 367, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod – Přeji si zachovat stávající vzhled Dobřichovic, tzn. RD se zahradou a ne další – Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 37917/2016 OUP
Míra akceptování připomínky bude závislá na odvýstavby velkých BD ve stávající zástavbě.
borném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za
správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného

45 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků
z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
– Dobřichovice své centrum mají (náměstí a jeho okolí), nevidím důvod, proč – Připomínka akceptována částečně.
by se centrum mělo rozšiřovat dál.
Odůvodnění pořizovatele dtto první odrážka připomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
– Absolutně nesouhlasím s nápadem z Pražské ulice udělat obchodní. U Praž- – Připomínka akceptována částečně.
ské ulici bydlím a již nyní jsou, dle mého názoru, obyvatelé této ulice znevýOdůvodnění pořizovatele dtto první odrážka přihodněni hlukem, prachem, zápachem z intenzívní a neustále se zvyšující dopomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
pravy, která by se realizací navrhovaného ÚP několikanásobně zhoršila.
– Vzhledem k narůstající a zhušťující se dopravě a rozvoji města, je nutné za- – Připomínka akceptována částečně.
pracovat do ÚP severní obchvat (dosud je opomíjen).
Odůvodnění pořizovatele dtto první odrážka připomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
– Navrhovaný ÚP by umožnil vysokou zastavěnost budov nestandardních roz- – Připomínka akceptována částečně.
měrů, což vyhovuje developerům. Tím by Pražská ulice ztratila charakter
Odůvodnění pořizovatele dtto první odrážka přia kouzlo rezidenční čtvrti – chci zachovat stávající vilovou obytnou čtvrť se
pomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
zahradami.
– Přeji si zachovat zahradní charakter města – neumožnit výstavbu BD v oblas- – Připomínka akceptována částečně.
tech, které byly doposud určeny k zástavbě RD (vedlo by k trvalému zneOdůvodnění pořizovatele dtto první odrážka přihodnocení charakteru oblasti).
pomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
– Výstavbou nových BD by se navýšil počet obyvatel, což by mělo vliv na
– Připomínka akceptována částečně.
kvalitu života (školka, škola, ČOV, sociální služby, zdravotnictví, parkovací
Odůvodnění pořizovatele dtto první odrážka přimísta, hustota provozu atd.).
pomínky – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
Věřím, že při tvorbě nového ÚP budou tyto připomínky zohledněny ku spoko- Vzato na vědomí.
jenosti občanů Dobřichovic a dojde k písemnému vyjádření, že tyto připomín- Vypořádání připomínek bude součástí odůvodnění
ky byly skutečně brány v potaz.
návrhu ÚP pro veřejné projednání.

54

Lucie Benešová,
Pražská 367, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 37919/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.

55

Petra Benešová,
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 37918/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.

56

Tereza Beránková,
Topolová 954, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40988/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

57

Karel Boháč,
Pražská 258, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41217/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Připomínka proti ÚP Dobřichovic
Tímto vznáším námitku, připomínku vůči ÚP pro obec Město Dobřichovice.
Jsem majitel RD na adrese Pod Pensionátem 844, Dobřichovice. Nesouhlasím
v navrhovaném ÚP s tím, že je možno dále rozdělovat jednotlivé parcely na
menší části a dále, že je možno dále provádět vyšší zastavěnost na jednotlivých
parcelách, včetně vyšší výšky budov a tím i jejich vyšší kubatury. Rovněž není
možno připustit možnost stavět na již malých parcelách. V ÚP chybí jednoznačně stanovené mantinely, týkající se těchto věcí. Není možno připustit, aby
developerské společnosti využili chyb v ÚP k maximální možné zástavě v maximálně přípustném výkladu ÚP. Tato námitka a nesouhlas se týká především
parcel v Brunšově, a to především v nejbližším okolí mého RD. Rovněž se týká
i vzdálenější oblasti od mého bydliště, neboť to ovlivní celkovou architekturu
a vlastní život v Dobřichovicích. Žádám o zprávu, jak bylo naloženo s mojí
námitkou, připomínkou – nesouhlasem, týkající se návrhu ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.13).
Vypořádání připomínek bude součástí odůvodnění
návrhu ÚP pro veřejné projednání. Pořizovatel
v souladu se stavebním zákonem a správním řádem
nezasílá jednotlivě žádné zprávy o vypořádání připomínek jejich podatelům.

58

Ing. Pavel Brož,
Pod Pensionátem 844,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod
čj. MUCE 42768/2016 OUP;
zapsáno dne 21. 6. 2016 pod
čj. MUCE 43639/2016 OUP

59

Karel Brože,
Na Víru 151, 252 29 Lety

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42379/2016 OUP

60

Milan Brože,
Na Víru 151, 252 29 Lety

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42377/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
Míra akceptování připomínky bude závislá na odtextu:
borném posouzení Projektantem, který v textové
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zaakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásstavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoPražská.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanépodporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavzastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské cenkoordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
trum.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 3. Připomínka akceptována částečně.
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
(bod SJ-VI*2).
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 5. Připomínka akceptována.
šíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravot-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

nická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
10. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v ty-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
16. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regu-
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úplné znění nebo významná část připomínky
pologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové repodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
18. REGULATIV C1 – Staré centrum
18. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
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výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
19. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
19. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
20. Připomínka akceptována částečně.
20. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
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vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
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pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
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Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
23. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahrad-
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ní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty, apod. a to bez potřebné veřejné infrastruktury.
24. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
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ke společnému jednání
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další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
25. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
vané oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
29. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
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oblasti obtížně splnitelný.
30. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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61

Ladislav Bruckner,
Anglická 818, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 37915/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.

62

Monika Brucknerová,
Anglická 818, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 37916/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 53 tohoto vyhodnocení.

63

RNDr. Helena Chvalová,
5. května 625, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Připomínka č. 1
čj. MUCE 42207/2016 OUP k bodu D.4.2.6. Telekomunikace
V citovaném bodu je mj. uvedeno. „Není počítáno s koncepčními změnami
stávající telekomunikační sítě.“.
V ulici 5. května v prostoru u lávky, kde bydlím, došlo v měsíci říjnu 2015 ke
zrušení provozu na závěsném kabelu místní telefonní sítě, takže nyní není
možno využívat tuto síť pro pevné připojení k internetu. Závěsný kabel má být
dle informací operátora O2 odstraněn. V ÚP se mi nepodařilo nalézt jak je v této ulici zajištěn příjem internetu po pevné lince. Dle konzultací s odborníky
v této věci se domnívám, že základní telekomunikační pevná síť by v dnešní
době měla být veřejně prospěšnou stavbou.
Tuto připomínku podávám za sebe, ale týká se všech obyvatel v ulici 5. května,
kteří byli zrušením provozu na pevné telekomunikační lince v ulici rovněž postiženi.
Připomínka č. 2
k bodu B.8.2. Civilní ochrana
Z textu v uvedeném bodu vyplývá, že nebyly vzneseny žádné požadavky na
územní řešení v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Vzhledem k současné
bezpečnostní situaci i k situování obce v rozsáhlém záplavovém území rozsáhlého povodí jsem toho názoru, že této oblasti by naopak měla být věnována
maximální pozornost.

64

Ladislav Cigler,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1) Návrh ÚP odporuje zákonu (viz § 18 odst. 4 stavebního zákona) i ZÚR Střečj. MUCE 42456/2016 OUP dočeského kraje, neboť nechrání civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
dědictví architektonického a urbanistického a umožňuje, resp. takticky předpokládá, zásadní změnu rázu urbanistické struktury i změnu struktury osídlení.
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Připomínka č. 1 neakceptována.
Subkapitola D.4.2.6 Telekomunikace je součástí kapitoly D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ textové části odůvodnění návrhu ÚP
a jedná se o popis stávajícího stavu, protože návrh
ÚP žádné sítě elektronických komunikací v souladu
s požadavky schváleného Zadání nevymezuje. Řešit
návrhem ÚP problémy místní telefonní sítě je pod
jeho podrobností, a tím i vymezování těchto sítí jako
veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury.
Z hlediska koncepce veřejné infrastruktury stanovené
návrhem ÚP je postačující, že se tyto sítě zřizují ve
veřejném zájmu podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
Připomínka č. 2 neakceptována.
Subkapitola B.8.2 Civilní ochrana je součástí kapitoly B. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADÁNÍ textové části odůvodnění návrhu ÚP. Zadání žádné zvláštní požadavky na řešení civilní
ochrany nestanovilo. Problematika civilní ochrany
obyvatelstva je řešena návrhem ÚP v odpovídajícím
rozsahu této ÚPD, jak také potvrzuje svým souhlasným stanoviskem Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, čj. PZ-326-3/2016/PD ze dne 8. 7.
2016, uvedené pod poř. č. 2 tohoto vyhodnocení.
1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla při-
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Tím také směřuje přímo proti udržení sociální soudržnosti obyvatel města Dobřichovice (viz § 18 odst. 1 stavebního zákona).
Odůvodnění:
a) Návrh ÚP žádným způsobem nepostihuje nejvýraznější dominantu historického panoramatu Dobřichovic, kterou představuje dobřichovický zámek
s vertikálami věze vyrůstající z tělesa hlavní budovy generalátu a sanktusníkové vížky kaple sv. Judy Tadeáše spojených horizontálou hřebene střechy
jižního křídla zámku. Dominance tohoto útvaru v údolní části Dobřichovic
byla vážněji narušena až nevhodným ztvárněním lávky pro pěší a bytovou
výstavbou soukromého developera, která se vyznačuje snahou uměle zvyšovat terén. Nový ÚP by měl zejména v části obce vymezené ulicí Tyršovou, ulicemi Alšovou a Za Parkem, ulicí Americkou a severní hranicí zastavitelného území vymezovat přípustnou výšku staveb právě vzhledem k této
dominantě.
b) Předložený návrh ÚP nechrání dostatečně existující zástavbu, naopak, výrazným nárůstem zastavitelné plochy pozemku vytváří podmínky, za kterých bude ekonomicky výhodné současnou zástavbu likvidovat, v důsledcích čehož by byli stávající obyvatelé vytlačováni ze svých dosavadních sídel. To platí zvláště v případě dosud zachované zástavby vesnického charakteru a v případě zástavby menších RD.
2) Návrh ÚP umožňuje zásadní zvýšení zastavitelné plochy pozemku a výrazné
zahuštění bytové zástavby, což představuje významné riziko jak pro majetek
soukromých vlastníků, tak pro majetek města. Předkládaný návrh tak odporuje
základnímu požadavku stavebního zákona (viz § 18 odst. 1 stavebního zákona)
i ZÚR Středočeského kraje na udržitelnost rozvoje daného území.
Odůvodnění:
a) Návrh ÚP vymezuje v části F pojem zastavěnost a pojem procento zahrady.
Přitom stanoví, že do zastavěnosti pozemku, jak je procentuálně vyčíslena
v jednotlivých regulativech, se nezapočítává plocha podzemních staveb,
„pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min.
tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy.“. Dále stanoví, že „musí vždy zůstat min. 10 % ze stavebního pozemku
bez nadzemních i podzemních staveb.“. Přitom však neukládá stavebníkovi,
aby těchto 10 % z rozlohy pozemku patřilo do tzv. procenta zahrady, které
je definováno jako „minimální požadovaný podíl nezpevněných ploch“ na
tom kterém pozemku. Je tak umožněna zásadní redukce ploch, na kterých
může volně docházet k vsakování srážkové vody.
Např. v oblasti B5, kde je základní limit pro zastavěnost stanoven na 40 %
a limit procenta zahrady stanoven na 50 %, by mohlo být 40 % rozlohy po-
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pomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.32).

2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.33).
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zemku zastavěno bytovým domem, dalších 50 % by mohly zabírat podzemní
garáže a posl. 10 % by mohla tvořit asfaltová přístupová komunikace a betonová plocha pro umístění odpadních nádob.
V situaci měnícího se klimatu, kdy se střídají období extrémního sucha
s obdobími extrémně vysokých srážek to muže vést jednak k lokálním zátopám, jednak k oslabení vydatnosti zdroje pitné vody, z něhož je zásobována
údolní část Dobřichovic a který se nachází uvnitř zastavitelného území
města.
Již v loňském roce bylo kvůli dlouhotrvajícímu suchu město Černošice jakožto místně příslušný vodoprávní úřad nuceno vyhlásit zákaz odběru povrchových vod pro vybrané účely a zároveň vyzvat k omezení využití studniční vody pro pitné účely a osobní hygienu (viz Opatření obecné povahy
při nedostatku vody ze dne 11. 8. 2015, sp. zn.: S-MUCE 45361/2015
OZP/V/La).
Pokud jde o možnost zátop, ta je umocněna neexistující dešťovou kanalizací
ve značné části města. Návrh ÚP sice v oddíle E. 4 stanoví, že „v rámci
jednotlivých zastavitelných ploch i při úpravě veřejných prostranství budou
realizována opatření pro zasakování srážkových vod v místě,“ zdá se však
zřejmé, že by si takový postup vyžádal enormní náklady především na straně města.
b) Zásadní zvýšení limitů zastavěnosti v podstatě na celém území Dobřichovic
je hrozbou pro udržitelný rozvoj území také v souvislosti s očekávatelným
razantním nárůstem počtu obyvatel města, jenž by vytvářel nároky na městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost, které jsou již dnes často na
hranicích svých kapacit.
Možnost stavět v relativně atraktivní lokalitě v blízkosti hlavního města by
mohla přilákat agresivní spekulanty s nemovitostmi a developery, kteří by
se pak v nekonečných soudních sporech domáhali umožnění realizace
svých podnikatelských záměru bez ohledu na reálné možnosti města, jako se
to už dnes děje např. v Říčanech nebo v Roztokách. Město by se tak stalo pasivním objektem manipulovaným ekonomickými zájmy zde podnikajících
developerů.
Autor předloženého návrhu ÚP si je těchto rizik velice dobře vědom, jak
dokládá obsah jeho vystoupení ve vydání pořadu Českého rozhlasu Zaostřeno vysílaném na stanici ČRo Plus dne 31. 5. 2016. Vzniká tak otázka,
zda nejedná ve zlém úmyslu, popř. přinejmenším s nikoli dostatečnou péčí
o zájmy zadavatele ÚP.
3) Jelikož tedy projednávaný návrh ÚP nevyhovuje ani zákonným nárokům,
3) Připomínka neakceptována.
ani nárokům nadřazené normy územního plánování (viz výše), je namístě tento Návrh ÚP je zpracován v souladu s požadavky Zanávrh pro jeho neodstranitelné vady odmítnout.
dání schváleného Zastupitelstvem města Dobřichovi-
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ce dne 25. 9. 2012, resp. dne 4. 2. 2014, a vyhovuje
požadavkům § 43 stavebního zákona, jinak by jej nebylo možné podle § 50 stavebního zákona předložit
k projednání. Pořizovatel se s touto připomínkou neztotožňuje.
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Ladislav Cigler,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice;
Věra Ciglerová,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Regulativy OU, C1, C2, B3 neodpovídají Zadání ÚP a jsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42454/2016 OUP
i v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 Návrhu.
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• Zadání požadovalo zachovat a posílit hodnotný charakter residenčních čtvrborném posouzení Projektantem, který v textové
tí, což ale regulativy OU, C1, C2, B3 rozhodně nedělají – umožňují výčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
stavbu BD, velkých domů C1 – až 1000 m2 zastavěné plochy, B3 – až
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
300 m2, zahušťování zástavby – a to v území, které je nyní určeno k záakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásstavbě pouze RD
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připo(délka cca 1,5 km) a do části ul. Tyršova.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současný ÚP umožzvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
ňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v obpodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
lastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéIntenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavregulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum. Centrum z logiky věci
má býti koncentrováno do jedné oblasti, což je v Dobřichovicích ul. 5. května a ul. Palackého, kde se nyní nachází dostatek obchodní prostor blízko
u sebe, což je výhodné i pro občany. Centrum roztažené po 1,5 km dlouhé
hlavní silnici považuji za nesmysl, který povede jen k většímu dopravnímu
zatížení a zhorší kvalitu bydlení, jak v této ulici, tak v přilehlých oblastech.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, kde mají být zmiňované obchody (obchodní ulice), nemluvě o stromořadí. Není jasné, jak budou obchody bezpečně přístupné, když v tuto chvíli mají i lidé zde bydlící problém se bezpečně ke svým domům dostat (přebí-
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hají rušnou tranzitní silnici na Jíloviště, chodník u jejich domů chybí, stejně
jako bezpečné přechody).
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
3. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoOdůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořiobce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
zovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla zakreslena, nejen v textu.
(bod SJ-VI*2).
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová plocha pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a východní lokalita
není nijak chráněna před povodní hrází (Q50), např. vedené na navržené ploše
obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 5. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informa„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
ce.
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
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ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• V rozporu se Zadáním ÚP Návrh na str. 18 D.3 specificky říká, že nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚP označeny jako
OV, v Návrhu toto označení nadále nemají.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Připomínka akceptována částečně.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postaču-
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jící regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka je zakreslena pěší komunikace, 10. Připomínka neakceptována.
ale není vymezena v řádných parametrech dle normy.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
v ÚP, nyní na pozemku potoka a v okolí prokázat veřejný zájem a jasně proD2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
kázat kudy povede komunikace. To ale Návrh nečiní.
návrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu – např. modrá turistická trasa v lese, atd.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“, což ale neodpovídá navrhovanému
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
regulativu S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha – pro
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
účely rekreace (velmi vágní termín, který umožňuje výstavbu např. turistické
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
ubytovny, dalších chatek) – přičemž už nyní dochází k pronajímání stávajíč. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
cích chatek – domků k trvalému bydlení.
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
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min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace. Zahrady by
měly zůstat zahradami, nikoliv plochou s 40 cm zeminy.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defini- 15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ce „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic). Uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku, i když
neodpovídá velikostí regulativu.
16. Připomínka akceptována.
16. Text připomínky: Str. 23 F bod 6b) – nesouhlasím s bodem vyžadujícím
orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – neloPodmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regugické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). ÚP by neměl přikazovat
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOrozmístění místností v budově, to by mělo být vždy individuální podle situace na pozemku.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení 17. Připomínka akceptována částečně.
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tivy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
zováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné.
Odůvodnění: Je zde tady velké riziko možného zneužití, kdy může občanské
vybavení přesahovat dané regulativy (např. domy s pečovatelskou službou,
které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seni-
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ory, by mohly přesahovat stanovené regulativy, přičemž posléze může dojít
ke změně jejich funkce a mohou se stát normálními BD).
Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např.
týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
18. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při ur- 18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
stávajícím ÚP. Místo toho používá nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě není totéž jako RD – naopak, může jít o dům bytový. Definice RD je
přísnější a není jasné, proč ji architekt odmítá používat. Dopady této terminologické změny mohou být velké, zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD.
19. Text připomínky: Navrhovaný ÚP je v řadě míst v rozporu s již přijatými
19. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
RP (B3 – Dlouhý díl, C1 – Centrum) a dle zákona má nově schválený ÚP
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.34).
nadřazenou platnost existujícím RP. To ale není v zájmu města, které do RP
investovalo nemalé prostředky a mělo o využití těchto území jinou představu
(např. Dlouhý díl – RP vyžaduje RD, navržený regulativ B3 – umožňuje
domy bytové).
20. REGULATIV C1 – Staré centrum
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávapodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
jícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter, možné BD – v současné době je to vilová obytná čtvrť s velmi úzkými komunikacemi, bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají
1420 m2 a 1682 m2), přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než 11 tis.m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14+3,5 m).
• naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola:
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v hlavním a přípustném využití není vůbec uvedeno stávající využití pro
sport, které by zde rozhodně mělo být zachováno a ÚP chráněno, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém je zde nyní. V podmíněném využití je
umožněna výstavba sportovních staveb (tělocvična) za podmínky, že bude
doplněna dalším využitím např. obchody, stravování apod. Zároveň musí
být stavba začleněna do uliční struktury a nesmí být solitérní stavbou bez
vztahu k uličnímu prostranství, což naprosto neodpovídá současné situaci
a logice – před tělocvičnou musí být dostatečný prostor pro shromažďování
dětí už z důvodu bezpečnosti, nemůže proto stát přímo u silnice!
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný
– zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti Lomená/Vítova/Pražská jsou úzké komunikace bez chodníků, na
straně Pražské chybí chodník a není zde prostor pro jeho výstavbu. Výstavba velkých BD, obchodů by vedla k ohrožení dětí, které se zde pohybují při
cestě do/z ZUŠ. Bezpečnost chodců a dopravy obecně v této oblasti Návrh
vůbec neřeší, ale umožňuje zběsilé zastavění.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra). Regulativ nechrání (naopak ohrožuje!) stávající občanské vybavení – tělocvičny Sokola. Regulativ neřeší bezpečnost dopravy
a chodců v oblastech, které pokrývá (zejména Lomená ul., Na Chmelnici,
Pražská) a přichází s řešením, které bezpečnost a dopravu vdané oblasti výrazně zkomplikuje a zhorší.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města a těsnou blízkostí historického Brunšova)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
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(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
22. REGULATIV OU – obchodní ulice
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová obytná čtvrť se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100 (navíc dle kapitoly F za zahradu se považuje
i 40 cm zeminy na podzemní stavbě);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
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zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o výrazný rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), lze stavět i bytové domy – např. soubor staveb, kde
každá stavba může mít 3 bytové jednotky, řadové domy, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke
znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní
ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti u sebe dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto.
Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v
plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde
velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky,
absence parkování – Tyršova, Pražská).
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
Zadáním vyžadováno. Obec by rovněž měla chránit sousední parcely před
nepřiměřenou zástavbou a neznehodnocovat tak kvalitu bydlení, což ale Návrh nečiní (naopak).
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova považuji za nesmyslný, z hlediska dopravy a kvality života v této ulici a jejím okolí i škodlivý, naprosto odporující zadání (nikde v Zadání není nic takového zmiňováno či vyžadováno).
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatné odkazy na kapitolu F
a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
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pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a řadové domy – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!,
12+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• Návrh používá pro hlavní využití termín bydlení, což ale není totéž jako
RD. I přes omezení na 3 bytové jednotky ve stavbě zde mohou vznikat bytové domy (nikoliv RD), tj. např. v lokalitě Na Plzeňce, která je navržena
k zástavbě, namísto RD (což byla městem preferovaná varianta), mohou
vzniknout BD – viladomy, každý se 3mi velkými byty, takže v dané oblasti
namísto × rodin bude žít rodin 3× více (to ale nebylo cílem);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200–350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) –
nepřípustné!!;

73 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• nezvýhodňovat stávající řadové domy a bytové domy– byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší
zastavěnost (40 % u řadových domů vs. 20 % u normálních) by mohla vést
k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území – jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršova pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní, není zde chodník (a vzhledem k šíři komunikace není možné jej vybudovat), jde o místo častých nehod, zejména v zimě (strmá ulice, šířka na 1 vozidlo, obousměrný provoz,
který je zejména v ranních hodinách poměrně rušný)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba bytových, řadových domů a výstavba souborů staveb (každá stavba
o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter
neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících řadových domů a dvojdomů je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické
éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1.), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostické-
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ho ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti vyskytují velmi ojediněle. Uplatnění regulativu v praxi by
mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení
v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se
zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován
a chráněn.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
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zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %, přičemž dosud toto
procento zastavěnosti bylo jen pro část tohoto území) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2! V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
28. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 28. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, ul. Pod Lomem, chaty na konci Tyršovy ul.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
směrem do Let)
Text připomínky: Regulativ umožňuje vznik staveb pro trvalé bydlení na
konci Tyršovy ulice směrem do Let a v oblasti chat v lese na jižním okraji
zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Nestanoví žádné jasné podmínky (např. vybudování infrastruktury) pro přeměnu chat na bytové/rodinné domy tak, jak to činil současný ÚP.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v chatových oblastech bez vybudované infastruktury (zpevněné cesty, atd.) není v zájmu města (vyvolá
nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající
charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
29. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je v přímém rozporu se zadáním, které říká,
že zástavba se nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl
být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
31. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
31. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (regulativ C1 toto v případě nové
výstavby vyžaduje, na rozdíl od tělocvičen) mohlo být zneužito např. na
parkoviště pro návštěvníky apod. Je nutné omezit na využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišť), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
34. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
34. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
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• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno není vůbec. V regulativu je
„regulována“ pouze výška budovy 15 m + 6(3,5) m.
Vzhledem k tomu, že jde z velké části o závažné připomínky, pevně doufáme,
že se jimi Váš úřad bude zabývat.

66

Věra Ciglerová,
Za Mlýnem 647,
252 29 Dobřichovice

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 16. 6. 2016;
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Připojuji se ke všem 35 připomínkám uvedeným Fórem občanů Dobřichovic.
čj. MUCE 42455/2016 OUP Navíc uvádím tyto připomínky:
1. Předložený návrh ÚP důsledně likviduje venkovský ráz osídlení Dobřichovic. 1. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění: Záměrná likvidace historicky významných staveb, jako byl
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
účelně uspořádaný Křižovnický statek, min. 200 let starý, a současný ráz dačásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ného území, který po současné výstavbě vykazuje znaky zmatečného využití
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
pozemku, kdy si navzájem všichni obyvatelé překážejí a původní podzemní /
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásnadzemní garáže nejsou plně využity a jsou zatěžováni obyvatelé přilehlého
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborsídliště Za Parkem.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoZáměrná likvidace provozní budovy staré školy a její téměř stejné provozní
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
nahrazení robustní stavbou, kde jde o podstatnou změnu rázu osídlení z venve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
kovského na městské.
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
Ke stejnému likvidačnímu účelu směřuje zamýšlená přestavba všech hlavních
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ulic ve městě (Pražská, 5. května, Palackého a Tyršova) a možnosti dostavby
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
na Brunšově a v okolí Sokola a v Lomené ul.
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
Soubor přírodních podmínek a sídelní architektury vytváří unikátní krajinný
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanécelek téměř 700 let starý.
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.35).
2. Zamýšlená výstavba podstatným způsobem zahušťuje dosavadní hustotu sta- 2. Připomínka akceptována částečně.
veb na území města.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: Cílem předpokládaného stavebního boomu je vytvořit základní
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.36).
předpoklady pro investiční stavební podnikání za využitím úvěrování a s tím
spojeným rozvojem nájemného bydlení.
Kromě investičně zajištěné bytové výstavby se tak vytváří budoucí úvěrová
bublina, která zatíží město budoucími žalobami neúspěšných developerů (jako v Říčanech), kteří nenajdou pro své vynaložené investiční náklady reálnou
kupní poptávku.
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Současně předpokládané defektní zahuštění výstavby (bytové i nebytové) povede k defektním vztahům mezi občany.
3. Chybným je předpoklad tzv. obchodních ulic (Tyršova, Pražská), které
3. Připomínka akceptována částečně.
chybně zakládají budoucí poptávku na tranzitní dopravě.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: Rozvoj obchodního podnikání ve městě není možné zakládat na
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
dopravní obslužnosti, zejména na zpomalení průjezdnosti ve městě. Tranzitní
doprava, která je založena na strategickém dopravním významu pro vnitrostátní kolovou i vlakovou dopravu, není nositelem žádné tranzitní poptávky
ani spotřeby. Je to chybná úvaha, zejména při lehce dosažitelném a ekonomicky, zejména cenově, výhodném umístěni velkých a zavedených prodejců,
kteří zároveň zajištuji i kvalitu a zdravotní bezpečnost svých služeb. Navíc se
zamýšlená výstavba obchodních ulic zcela vymyká reálným obchodním příležitostem i tím, že není možné zakládat budoucí kupní sílu na dopravních poměrech ve městě.
4. Zcela chybí návaznost inženýrských a dopravních sítí, které by dovolovaly
4. Připomínka akceptována částečně.
předpokládané vysoké zatížení byty.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: V předkládaném ÚP zcela chybí zázemí občanské vybavenosti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.26).
a zajištěni všech podstatných služeb, které by bezpečně umožňovaly běžný
provoz v zamýšlené bytové a nebytové výstavbě. Není zajištěno zejména zásobování pitnou vodou, energiemi, odvozem odpadku, kanalizačních napojených na místní čističku odpadních vod, nejsou dobudovány dopravní sítě
a celý veřejný prostor, tj. školství, mateřské školky, zdravotnictví a pod. Tato
doprovodná občanská výstavba je zřejmě prováděna mimo rámec předloženého územního plánu a její realizace vyvolá potřebu náhlé úhrady nákladů,
tj. i předpokládané zdražení všech služeb.
5. Zamýšlená kardinální přestavba Dobřichovic je založena na zcela nekompe- 5. Připomínka vzata na vědomí.
tentních zásazích do výsostných občanských práv jejich obyvatel.
Připomínka se věcně netýká projednávaného náOdůvodnění: Podle úvahy pana Kándla uveřejněné v Informačních listech
vrhu ÚP Dobřichovic a představuje a komentuje
z května t.r. „Je zřejmé, že územní plán je složitě provázaný dokument, kde
subjektivní názor podatele připomínky, proto jí
vzal pořizovatel pouze na vědomí.
mnoho věci není jednoznačně kladných či záporných. Výsledek je tak ovlivněn zájmy obce nebo jejích obyvatel ale i zájmy veřejnými, tedy zájmy celé
společnosti, zjednodušeně pak státu. Zájmy veřejné stojí v systému nad zájmy
obecními. Tyto zájmy mohou být protichůdné. Výsledné řešení proto tvoři
projektant, který musí mít odpovídající kvalifikaci, erudici a vizi.“. A dále
„Územním plánem je regulována podlažnost, výška budov či procento zastavění pozemku, což v podstatě omezuje vlastnická práva majitele. Čím přísnější regulace, tím jsou práva vlastníku více omezena.
Pokud se regulace uvolní, … , jde logicky o menší omezení práv majitelů… je
třeba si uvědomit, že všechny pozemky s méně přísnou regulaci budou dovolovat zástavbu obdobnou… budu si moci postavit větší dům, ale soused si ho
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bude moci postavit také. Z toho plyne, že nejde jen o věc ryze technického
charakteru, ale i o PRINCIPIÁLNÍ NÁHLED NA SVOBODY OBČANA A
MAJITELE POZEMKU ČI NEMOVITOSTI ve vztahu k potřebám celého
společenství lidi.“.
A dále pan Kándl uvádí v Kukátku Léto t.r. str. 13 „Město je v pozici, že co
není v zadání, to projektant zapracovávat nemusí. Interpretace dalších podnětu zastupitelů jako závazných ODPORUJE ZÁKONU. Zadání jsou mantinely pro projektanta. Proto je pro mne zarážející, že tyto alarmující články
vzešly ze skupiny lidí kolem části bývalé urbanistické komise, kteří se přímo
a zásadně podíleli na tvorbě tohoto zadání. Zadání samozřejmě bylo dále veřejnosti podle zákona připomínkováno a následně ODSOUHLASENO ZASTUPITELSTVEM. … 5. Nelíbí se mi ignorování zákonných POSTUPŮ,
PROTOŽE TO MIMO JINÉ ZNEMOŽŇUJE ROZLIŠIT, CO JSOU SKUTEČNÉ POTŘEBY OBČANŮ A CO LOBBYSTICKÉ TLAKY. … 7. Nelíbí se
mi. že toto vše povede k emocionálnímu tlaku na změny v návrhu, a to ve
chvíli, kdy ROZEZNAT REÁLNÉ POŽADAVKY ČI ARGUMENTY
A VYTVOŘIT SI SPRÁVNÝ ÚSUDEK, je pro všechny to nejpodstatnější.“.
Vše se jeví jako regulace svobod a potřeb občanů, jediným neomylným
a spravedlivým zastupitelstvem města. Ve skutečnosti se zakrývá, že občané
jsou poslušnými vykonavateli vůle jediného spravedlivého subjektu, a to
osvíceného zastupitelstva.
To rozhoduje, kdy budou majitelé pozemku dělit své pozemky, aby získali
prostředky na vnucenou výstavbu, a kdo je nebude mít. tak si muže vžit úvěr
a ručit případně svou nemovitosti. Jednotliví budoucí investoři budou nuceni
vedle velkých stavebních a developerských firem rychle jednat, zejména pro
to, aby nebyli pod kontrolou Velkého Bratra.
6. Forma prosazování předkládaného ÚP ke schválení bez připomínek občanů 6. Připomínka vzata na vědomí.
se vymyká demokratickým poměrům ve státě.
Připomínka se věcně netýká projednávaného náOdůvodnění: Je zvláštní, že osvícené zastupitelstvo používá všech způsobů,
vrhu ÚP Dobřichovic a představuje a komentuje
subjektivní názor podatele připomínky, proto jí
jak umlčet opoziční hlasy. Proč asi. Stále platí zákon č. 183/2006 Sb. Stavzal pořizovatel pouze na vědomí. Proces pořizovební zákon a jeho § 50 odst. 3 a § 53 odst. 3, které dávají občanům nezrušivání návrhu ÚP Dobřichovic zajišťuje v přenesené
telné právo na připomínky k návrhu ÚP. Opoziční zastupitelé jsou ostrakizopůsobnosti pořizovatel v souladu se stavebním záváni nevybíravým způsobem. Jsou umlčováni nejen v zastupitelstvu, ale i v
konem a správním řádem a ingerence Zastupitelmístním tisku, a to celým zbývajícím zastupitelstvem. Jsou veřejně napadáni
stva města Dobřichovice je nepřípustná.
anonymními pisateli.
Důvodem je závažnost daného zájmu o budoucí tvář starobylého města Dobřichovice. Buď budou Dobřichovice pro občany, nebo budou pro stavební a
developerské firmy, které si je konečně postaví ke svému obrazu. Pak navrhuji předběžně změnu názvu, a to na Havlíkovice.
7. Předložený ÚP má charakter byznys plánu stavebních a developerských
7. Připomínka neakceptována.
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podnikatelů.
Odůvodnění: Není náhodou, že v zastupitelstvu obce zasedají majitelé velkých stavebních a developerských firem. Jejich hlavním zájmem je zajistit si
pro své firmy dostatečnou, a to stálou a ziskovou činnost. Mezi všemi jsou
zásadní dva důležití představitelé stavebního byznysu a trhu s nemovitostmi:
pan Michal Pánek, který vlastní podle Obchodního rejstříku společnosti:
Rokal Praha a.s., IČO 25627503, s činností velkoobchod, výstavba bytových
a nebytových budov, architektonické a inženýrské činnosti
Magazín Prorock s.r.o.
Rokal s.r.o., IČO 45793841, s developerskou činností
IBS – Rokal s.r.o., IČO 25629883, s činností výstavba bytových a nebytových
budov a nemovitosti, zprostředkovatelské činnosti realitních agentů
pan Daniel Havlík, který vlastní podle Obchodního rejstříku společnosti:
Dob – Invest a.s., IČO 25101901, s činností developerská činnost, výstavba
bytových a nebytových budov, zeměměřičské a kartografické činnosti, architektonické a inženýrské činnosti a správa nemovitostí, zprostředkovatelské
činnosti realitních agentů
Alkona a.s., IČO 25103024, s činností poradenství v oblasti řízení, nespecifický velkoobchod, pronájem a správa nemovitostí vlastních a cizích. Zprostředkovatelská činnost realitních agentů.
Dob – invest plus s.r.o., IČO 29013470, s činností demolice a příprava staveniště, zprostředkování velkoobchodu, velkoobchod v zastoupení, zprostředkovatelská činnost realitních agentů.
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Petr Cihelka,
Americká 77, 252 29 Dobřichovice;
Irena Cihelková,
Osadní 1466/3, 170 00 Praha 7;
Josef Cihelka,
Osadní 1466/3, 170 00 Praha 7

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka podatele nemá nic společného s projednávaným návrhem ÚP Dobřichovic, proto ji
pořizovazel neakceptoval.

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
a) Připomínka akceptována částečně.
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod a) Obchodní ulice
Míra akceptování připomínky bude závislá na
čj. MUCE 41288/2016 OUP
odborném posouzení Projektantem, který v textoNesouhlasíme s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou a požadujeme,
aby byl dále používán současný stav, který respektuje ráz krajiny a původní
vé části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede,
zástavbu RD.
Nový návrh ÚP představuje nebezpečí v tom, že nevymezuje jasně pojmy,
proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen
ale přistupuje zcela vágně k tomu, co dříve bylo jasně dáno a určeno a které
zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není
z poklidného bydlení může vytvořit něco, co nebude mít ani ráz venkovskéodborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
ho městečka, ale ani město se vším všudy.
připomínce, která se týká výsledku projektové
Rovněž úmysl dovolit výškové domy – zde působí dvacet metrů skutečně
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavjako výškový dům – je něco tak neskutečného, že by se za to měl autor tobě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který
hoto návrhu stydět.
ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,
A nebo je to úmysl, který představuje určité cíle, které poškodí mnoho obvyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu
čanů, ale někoho jistě zvýhodní.
ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
Jsme toho sami přímými účastníky, kdy je vedle našeho pozemku parcela
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
s chatou, jejíž majitel je již řadu let po smrti. Posléze nabídli příbuzní zezpracovaného návrhu ÚP, zejména za respekto-
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POŘIZOVATELEM

mřelého realitní kanceláři, aby nemovitost prodala. Tak se stalo, že nový
vání požadavků z hlediska ochrany veřejných zámajitel, který si pozemek na svou firmu zakoupil, již počítal s tím, že zde
jmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJtakový dům postaví. Jak jsme se ale dozvěděli z místních novin, tak mu to
VI*1.12).
bývalé zastupitelstvo nepovolilo s tím, že je zde vilová zástavba. A tak si
myslíme, že takový člověk jen čeká, aby mohl po schválení nového ÚP, které se staví velmi benevolentně k takovým stavbám, mohl takovou stavbu realizovat a nám, kteří jsme v Dobřichovicích již čtvrtou generaci, zkazil chuť
do dalšího života. Jinak o celý pozemek se vůbec nestará a zahrada by mohla zcela zastoupit ve filmu džungli.
b) Zástavba „starého centra“
b) Připomínka akceptována částečně.
Jsme proti povolení stavět v centru Dobřichovic monstra o půdorysu v tisíOdůvodnění pořizovatele dtto písm. a) připomíncích metrů a výšky opět až dvacet metrů. Rovněž areál Sokola může býti dle
ky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
nového ÚP zastavěn. To se možná ještě bude moci zastavět i hřbitov v Karlíku. Vlastně ne, ten patří Karlíku a tam jsou občané chytřejší a zvolili si referendum, které takové excesy neumožňuje.
Před několika roky byl schválen RP centra, proč nyní má něco tak smysluplného přestat platit?
c) Zahušťování
c) Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasíme se zmenšováním plochy zastavěnosti dle nového ÚP. Na jedOdůvodnění pořizovatele dtto písm. a) připomínné parcele se dle návrhu může stavět více domů, parcela se dělí a dělí až
ky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
zbyde po zástavbě místo tak pro psí boudu. Výška stávající zástavby je okolo osmi metrů, tak to je od dvacátých let minulého století a najednou to je
špatně? Pro koho je to špatně, pro nás občany, kteří zde bydlí, či pro autora
návrhu? Myslíme, že na tuto otázku není nutno odpovídat, ta je daná.
d) Rodinné domy
d) Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasíme se záměnou slova bydlení v rodinných domech za pouhé sloOdůvodnění pořizovatele dtto písm. a) připomínvo bydlení. V současném ÚP je možné mimo centra stavět jen RD. Ovšem
ky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
v novém návrhu RD zcela zmizely a užívá se jen slovo bydlení. To je opět
široký pojem a nejsou to jen vilky, ale i BD, ale mohou to být i jurty.
Omezení na tři bytové jednotky je zneužitelné a je možné udělat z dalších
prostor studia a podobně. Nazývejme proto věci ustálenými výrazy, abychom se nedostali v budoucnu do problémů, tím se vyhneme různým nesrovnalostem.
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Martin Cocula,
Zelená 895, 252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1) Území se specifickými podmínkami
čj. MUCE 41229/2016 OUP V ÚP je vymezeno území se specifickými podmínkami způsobu využití nad
plochami s regulativem C1, OU a B3. Tyto specifické podmínky nejsou v regulativech (C1, OU a B3) uvedeny. Tyto specifické podmínky by měly být
popsány.
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gulativech těchto ploch na stranách 24, 26 a 29 kapitoly F textové části návrhu ÚP.
2) Připomínka akceptována částečně.
2) Rodinný dům / bytové domy
Návrh nepoužívá termín RD při určení typu zástavby a to i v místech, kde je ta- Míra akceptování připomínky bude závislá na odto zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je borném posouzení Projektantem, který v textové části
výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Ná- odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla přivrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
pomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptováMísto termínu výstavba RD je v novém návrhu používán nadřazený termín
na nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizova„bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i BD, řadové atd.
tel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
V zónách určených primárně k bydlení B3, B4, B5, B7 by mělo být novým ná- udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
vrhem ÚP zajištěno, aby zde nevznikaly BD o mnoha bytech.
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vyHlavně se týká nového rozvojového území – Dlouhý díl, v zóně B3.
brané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).
3) Územní rezervy obchvatů
3) Připomínka akceptována částečně.
Z původního ÚPnSÚ vypadl severní dopravní obchvat Dobřichovic. Z důvodu, Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice
že doprava v Dobřichovicích s rozvojem okolních obcí narůstá, myslím si, že by II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“
bylo vhodné severní obchvat v novém ÚP zachovat. V rezervě byly obchvaty
opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele
drženy po 20 let a vzhledem k rozvoji obce bude obchvat v budoucnu potřeba. stejné jako v bodu 2 připomínky podatele – dále viz
Pokyny (bod SJ-VI*2).
4) Zastavěnost – kapitola F
4) Připomínka akceptována částečně.
Kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části staveb se do zastavěnosti ne- Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky popočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li
stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 % ze stavebního pozemku bez
nadzemních i podzemních staveb…“.
Dle tohoto pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být na pozemku
1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm
hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě ve výšce 0,5 m nad stávajícím terénem. To je velmi nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké
části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100). V tomto případě se odtokové podmínky celého území zhorší.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
5) Proluka
Není jasné co v ÚP znamená pozemek označený jako proluka. Není jasné, proč
mají být proluky, zvýhodňovány možností vyšší zastavěnosti.
6) REGULATIV C1 – staré centrum
• výška budov navržena příliš vysoká – neodpovídá odsouhlasenému RP centra. V odsouhlaseném RP centra byly uvedeny nižší výšky budov.
• Regulativ C1 by měl držet výšky budov dle RP centra
• velké maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská 1000 m2 +
nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná
čtvrť
• regulativ C1 by měl respektovat platný RP centra.
7) REGULATIV C2 – nové centrum
• území zasahuje do svahu podél Tyršovy ulice. Zde je umístění staveb nereálné.
• druhé centrum okolo nádraží je zajímavá myšlenka, je otázka zda je k tomu
návrhu v dané lokalitě místo.
8) REGULATIV OU – obchodní ulice
• návrh může velice změnit tvář Pražské ulice. Bylo by vhodné tuto změnu důkladně projednat. Pokud nebude realizován severní obchvat Dobřichovic jsou
navrhovaná podélná parkovací místa nereálná, zhorší se výjezd z kolmých
ulic na ulici Pražskou. Doprava se stane velice nepřehlednou. V okamžiku
vzniku obchodní ulice (bez navazujícího řešení dopravy) se průjezdnost Dobřichovic zhorší.
• zastavěnost 60 % je hodně, a velice převyšuje regulativy okolní zástavby
(okolní regulativ B3 má zastavěnost 25 %). Navýšení z 25 % na 60 % je velice výrazné (v současnosti je povolena zastavěnost 20 – 28 %).
• navrhuji snížit plochu zastavěnosti
• V návrhu není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
9) REGULATIV B3 – zahradní čtvrť
• regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD). Není určeno omezení, které by stanovilo,
že v lokalitě bude pokračovat výstavba jen RD a ne BD. V okamžiku zvýšení
výšky staveb z 1+podkroví nebo 2np (starý ÚPnSÚ) na 2np+podkroví nebo
2.np + odstupňované 3.np (nový ÚP) hrozí, že v lokalitě B3 budou vznikat
BD. To neodpovídá například schválenému RP Dlouhý díl.
• pro regulativ B3 navrhuji snížit výšku budov na 1 np + podkroví, nebo 2.np
(dle starého ÚPnSÚ), omezit výšku budov v případě podkroví a šikmé střechy
na 6+5 m , v případě 2 np na 8 m.
• regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
5) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).
6) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

7) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
8) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

9) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách. Není jasné, proč jsou
stavby v prolukách zvýhodněny a co to vlastně jsou proluky.
• regulativ umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
• stanovení umístění obytných místností domu směrem k ulici, není vhodné.
Domy by měly být orientovány dle světových stran.
10) REGULATIVY B4, B5, B7
• regulativy umožňují výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD). Není určeno omezení, které by stanovilo,
že v lokalitě bude pokračovat výstavba jen RD a ne BD. V okamžiku zvýšení
výšky staveb z 1+podkroví nebo 2np (starý ÚPnSÚ) na 2np+ podkroví nebo
2.np + odstupňované 3.np (nový ÚP) hrozí, že v lokalitách budou vznikat BD.
• pro regulativ B4 navrhuji snížit výšku budov na 1 np + podkroví, nebo 2.np
(dle starého ÚPnSÚ), omezit výšku budov v případě podkroví a šikmé střechy
na 6+5 m , v případě 2 np na 8 m.
• regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách. Není jasné, proč jsou
stavby v prolukách zvýhodněny a co to vlastně jsou proluky.
• Stanovení umístění obytných místností domu směrem k ulici, není vhodné.
Domy by měly být orientovány dle světových stran.
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Vymezení území: pozemky parc. č. 1384, 1385, 1386, 1387, k. ú. Dobřichovice
Text připomínky: pozemky, které s bratrem vlastníme v Dobřichovicích (viz
plánek v příloze na následující straně) jsou v novém návrhu ÚP pojeny s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Dobřichovicích jako oblast pro zemědělský průmysl. Jedná se ale o soukromou nemovitost, pro rodinné
bydlení. Prosím Vás tímto o zařazení toho prostoru v ÚP do zóny pro bydlení.
Odůvodnění: Na pozemku – zahradě se nachází RD, kde se bydlí a je standardně kolaudován pro bydlení. Nemovitost není součástí zemědělského areálu, je
to součást obytné zástavy, která je i kolem.
Příloha: – plánek

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

10) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (body SJ-VI*1.16, SJVI*1.17, SJ-VI*1.18).
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Ing. Vlastimil Čejp,
Denisovo nábřeží 666,
547 01 Náchod

ze dne 29. 11. 2016;
zapsáno dne 30. 11. 2016
pod čj. MUCE 81344/2016
OUP
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Alexandr Černý,
Generála Pellé 943,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Regulativy OU, C1, C2, B3 neodpovídají Zadání ÚP a jsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42179/2016 OUP
i v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 Návrhu.
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• Zadání požadovalo zachovat a posílit hodnotný charakter residenčních čtvrborném posouzení Projektantem, který v textové
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Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 1384, 1385, 1386, 1387, k. ú. Dobřichovice, jsou podle návrhu ÚP Dobřichovi zařazeny do plochy VO2 – výroba a obchod, a to v souladu
s tím, že v platném ÚPnSÚ Dobřichovice jsou ty samé pozemky zařazeny do plochy AZS – zastavěné
plochy areálů zemědělské výroby. Schválené zadání
ÚP Dobřichovic nestanovilo žádný požadavek na
změně tohoto stavu, tj. na zařazení pozemků do plochy pro bydlení. Není rovněž zájem na rozšiřování
ploch pro bydlení za Randovu ulici.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

tí, což ale regulativy OU, C1, C2, B3 rozhodně nedělají – umožňují výčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
stavbu BD, velkých domů C1 – až 1000 m2 zastavěné plochy, B3 – až
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
300 m2, zahušťování zástavby – a to v území, které je nyní určeno k záakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásstavbě pouze RD
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připo(délka cca 1,5 km) a do části ul. Tyršova.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současný ÚP umožzvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
ňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v obpodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
lastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéIntenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavregulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum. Centrum z logiky věci
má býti koncentrováno do jedné oblasti, což je v Dobřichovicích ul. 5. května a ul. Palackého, kde se nyní nachází dostatek obchodní prostor blízko
u sebe, což je výhodné i pro občany. Centrum roztažené po 1,5 km dlouhé
hlavní silnici považuji za nesmysl, který povede jen k většímu dopravnímu
zatížení a zhorší kvalitu bydlení, jak v této ulici, tak v přilehlých oblastech.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, kde mají být zmiňované obchody (obchodní ulice), nemluvě o stromořadí. Není jasné, jak budou obchody bezpečně přístupné, když v tuto chvíli mají i lidé zde bydlící problém se bezpečně ke svým domům dostat (přebíhají rušnou tranzitní silnici na Jíloviště, chodník u jejich domů chybí, stejně
jako bezpečné přechody).
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
3. Připomínka akceptována částečně.
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sil-

87 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doobce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořinavrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla zazovatele stejné jako v bod 1 připomínky podatele –
kreslena, nejen v textu.
dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová plocha pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a východní lokalita
není nijak chráněna před povodní hrází (Q50), např. vedené na navržené ploše
obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 5. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informa„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
ce.
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• V rozporu se Zadáním ÚP Návrh na str. 18 D.3 specificky říká, že nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚP označeny jako
OV, v Návrhu toto označení nadále nemají.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Připomínka neakceptována.
9. Text připomínky: Podél Karlického potoka je zakreslena pěší komunikace,
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
ale není vymezena v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP, nyní na pozemku potoka a v okolí prokázat veřejný zájem a jasně pronávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
kázat kudy povede komunikace. To ale Návrh nečiní.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
10. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 10. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu – např. modrá turistická trasa v lese, atd.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
11. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 11. Připomínka akceptována částečně.
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřeOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
pují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat

89 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace. Zahrady by
měly zůstat zahradami, nikoliv plochou s 40 cm zeminy.
12. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
12. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
13. Připomínka akceptována.
13. Text připomínky: Str. 23 F bod 6b) – nesouhlasím s bodem vyžadujícím
Podmínka orientace obytných a pobytových místorientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – neloností do uličního prostranství prostorového regugické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii bulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prodov (opět bod doplňující regulativy platný všude). ÚP by neměl přikazovat
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOrozmístění místností v budově, to by mělo být vždy individuální podle situaCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
ce na pozemku.
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
14. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení 14. Připomínka akceptována částečně.
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tivy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
zováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné.
Odůvodnění: Je zde tady velké riziko možného zneužití, kdy může občanské
vybavení přesahovat dané regulativy (např. domy s pečovatelskou službou,
které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy, přičemž posléze může dojít
ke změně jejich funkce a mohou se stát normálními BD).
Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např.
týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho ne-
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jasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
15. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při ur- 15. Připomínka akceptována částečně.
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stávajícím ÚP. Místo toho používá nadřazený termín „bydlení“, který ale zapodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
hrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě není totéž jako RD – naopak, může jít o dům bytový. Definice RD je
přísnější a není jasné, proč ji architekt odmítá používat. Dopady této terminologické změny mohou být velké, zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD.
16. Text připomínky: Navrhovaný ÚP je v řadě míst v rozporu s již přijatými
16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
RP (B3 – Dlouhý díl, C1 – Centrum) a dle zákona má nově schválený ÚP
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.34).
nadřazenou platnost existujícím RP. To ale není v zájmu města, které do RP
investovalo nemalé prostředky a mělo o využití těchto území jinou představu
(např. Dlouhý díl – RP vyžaduje RD, navržený regulativ B3 – umožňuje
domy bytové).
17. REGULATIV C1 – Staré centrum
17. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter, možné BD – v současné době je to vilová obytná čtvrť s velmi úzkými komunikacemi, bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají
1420 m2 a 1682 m2), přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než 11 tis.m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14+3,5 m).
• naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola:
v hlavním a přípustném využití není vůbec uvedeno stávající využití pro
sport, které by zde rozhodně mělo být zachováno a ÚP chráněno, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém je zde nyní. V podmíněném využití je
umožněna výstavba sportovních staveb (tělocvična) za podmínky, že bude
doplněna dalším využitím např. obchody, stravování apod. Zároveň musí
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být stavba začleněna do uliční struktury a nesmí být solitérní stavbou bez
vztahu k uličnímu prostranství, což naprosto neodpovídá současné situaci
a logice – před tělocvičnou musí být dostatečný prostor pro shromažďování
dětí už z důvodu bezpečnosti, nemůže proto stát přímo u silnice!
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný
– zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti Lomená/Vítova/Pražská jsou úzké komunikace bez chodníků, na
straně Pražské chybí chodník a není zde prostor pro jeho výstavbu. Výstavba velkých BD, obchodů by vedla k ohrožení dětí, které se zde pohybují při
cestě do/z ZUŠ. Bezpečnost chodců a dopravy obecně v této oblasti Návrh
vůbec neřeší, ale umožňuje zběsilé zastavění.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra). Regulativ nechrání (naopak ohrožuje!) stávající občanské vybavení – tělocvičny Sokola. Regulativ neřeší bezpečnost dopravy
a chodců v oblastech, které pokrývá (zejména Lomená ul., Na Chmelnici,
Pražská) a přichází s řešením, které bezpečnost a dopravu vdané oblasti výrazně zkomplikuje a zhorší.
18. Připomínka akceptována částečně.
18. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města a těsnou blízkostí historického Brunšova)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komuni-
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kační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
19. REGULATIV OU – obchodní ulice
19. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• není dána min. velikost pozemku
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová obytná čtvrť se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100 (navíc dle kapitoly F za zahradu se považuje
i 40 cm zeminy na podzemní stavbě);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o výrazný rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavě-
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nost versus 20 – 28 %), lze stavět i bytové domy – např. soubor staveb, kde
každá stavba může mít 3 bytové jednotky, řadové domy, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke
znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní
ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti u sebe dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto.
Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v
plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde
velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky,
absence parkování – Tyršova, Pražská).
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
Zadáním vyžadováno. Obec by rovněž měla chránit sousední parcely před
nepřiměřenou zástavbou a neznehodnocovat tak kvalitu bydlení, což ale Návrh nečiní (naopak).
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova považuji za nesmyslný, z hlediska dopravy a kvality života v této ulici a jejím okolí i škodlivý, naprosto odporující zadání (nikde v Zadání není nic takového zmiňováno či vyžadováno).
20. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatné odkazy na kapitolu F
a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
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bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a řadové domy – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!,
12+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• Návrh používá pro hlavní využití termín bydlení, což ale není totéž jako
RD. I přes omezení na 3 bytové jednotky ve stavbě zde mohou vznikat bytové domy (nikoliv RD), tj. např. v lokalitě Na Plzeňce, která je navržena
k zástavbě, namísto RD (což byla městem preferovaná varianta), mohou
vzniknout BD – viladomy, každý se 3mi velkými byty, takže v dané oblasti
namísto × rodin bude žít rodin 3× více (to ale nebylo cílem);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200–350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) –
nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající řadové domy a bytové domy– byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší
zastavěnost (40 % u řadových domů vs. 20 % u normálních) by mohla vést
k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní ob-
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služnosti území – jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršova pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní, není zde chodník (a vzhledem k šíři komunikace není možné jej vybudovat), jde o místo častých nehod, zejména v zimě (strmá ulice, šířka na 1 vozidlo, obousměrný provoz,
který je zejména v ranních hodinách poměrně rušný)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba bytových, řadových domů a výstavba souborů staveb (každá stavba
o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter
neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících řadových domů a dvojdomů je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické
éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem.
22. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1.), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
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garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti vyskytují velmi ojediněle. Uplatnění regulativu v praxi by
mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení
v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se
zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován
a chráněn.
23. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
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další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení.
24. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %, přičemž dosud toto
procento zastavěnosti bylo jen pro část tohoto území) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2! V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
25. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 25. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, ul. Pod Lomem, chaty na konci Tyršovy ul.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
směrem do Let)
Text připomínky: Regulativ umožňuje vznik staveb pro trvalé bydlení na
konci Tyršovy ulice směrem do Let a v oblasti chat v lese na jižním okraji
zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Nestanoví žádné jasné podmínky (např. vybudování infrastruktury) pro přeměnu chat na bytové/rodinné domy tak, jak to činil současný ÚP.
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v chatových oblastech bez vybudované infastruktury (zpevněné cesty, atd.) není v zájmu města (vyvolá
nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající
charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
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26. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
26. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
kou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je v přímém rozporu se zadáním, které říká,
že zástavba se nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl
být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
SJ-VI*6).
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (regulativ C1 toto v případě nové
výstavby vyžaduje, na rozdíl od tělocvičen) mohlo být zneužito např. na
parkoviště pro návštěvníky apod. Je nutné omezit na využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišť), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, ne-
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stanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
29. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v pří-

100 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

pustném využití v podstatě cokoliv a regulováno není vůbec. V regulativu je
„regulována“ pouze výška budovy 15 m + 6(3,5) m.
32. Pokud architekt argumentuje tím, že současný ÚP rovněž leccos dovoloval 32. Připomínka akceptována částečně.
(nikoliv ale výstavbu BD) a zároveň je v zadání jasně stanoveno, že cílem
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP je chránit stávající charakter území, pak je na místě regulativy upravit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
tak, aby stávající charakter území skutečně chránily. To se ale neděje, navržené regulativy charakter území v řadě případů nechrání, přestože mu to bylo
zadáním uloženo.
• Lze předpokládat, že tlak developerů na výstavbu BD v oblastech okolo
Prahy, s dobrým dopravním spojením (železnice), bude sílit. ÚP by měl
chránit současné obyvatele a současný charakter zástavby tak, aby nedošlo
ke znehodnocení stávajících nemovitostí a zhoršení kvality života stávajících obyvatel v budoucnosti, např. právě výstavbou BD v jejich těsném
sousedství. To ale ÚP v rozporu se zadáním nečiní a naivně spoléhá na to,
že v budoucnosti k této zástavbě nedojde, protože k ní nedošlo doposud.
Tento předpoklad považujeme za nesprávný, protože jediné, čím se takovéto výstavbě dá zamezit, je právě ÚP.
• Není rovněž pravdou, že zpřesnění, zpřísnění regulativů v zájmu ochrany
stávajícího charakteru výstavby není možné a žádoucí, jak tvrdí architekt.
Naopak – je to velmi žádoucí a mělo by to být i cílem ÚP.
Vzhledem k tomu, že jde z velké části o závažné připomínky, pevně doufáme,
že se jimi Váš úřad bude zabývat.

71

Eva Červená,
Počernická 517, 108 00 Praha 10

ze dne 5. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40979/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

72

Ing. František Červený,
Topolová 955, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40984/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

73

Jakub Červinka,
Zelená 842, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42743/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
ter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zaakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborstavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
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apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenč§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanépodporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavzastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské cenkoordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
trum.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 3. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat teprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořidy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
zovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bu– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
de potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
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ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 5. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
10. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
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tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy-
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vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
16. Připomínka akceptována.
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žadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba17. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
18. Připomínka akceptována částečně.
18. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
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zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
19. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
19. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
20. Připomínka akceptována částečně.
20. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokali-
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tě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
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Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní ob-
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služnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
23. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
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byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty, apod. a to bez potřebné veřejné infrastruktury.
24. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
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„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
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(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
29. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
30. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
32. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

74

Jan Červinka,
Zelená 842, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42748/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

75

Ondřej Červinka,
Zelená 842, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42749/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

76

Pavel Červinka,
Zelená 842, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Text připomínky: Návrh REGULATIVU zastavěnosti v části B3 je příliš vágní
čj. MUCE 42744/2016 OUP a umožňuje výstavbu velkého počtu bytových jednotek na dosud nezastavěných zahradách.
Žádám o zpřesnění tak, aby na volných pozemcích do velikosti 1500 m2 bylo
možné postavit max. 2 bytové jednotky a do rozměru pozemku 800 m2 pouze
1 bytovou jednotku.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.1).

77

Karen Damane,
Jiráskova 676, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41271/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

78

Karin Damane,
Jiráskova 676, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41273/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

79

Jaroslav Dařílek,
Nečova 1295/26, 143 00 Praha 4

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Připomínka akceptována částečně.
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení území: blok Lomená – Na Chmelnici
Míra akceptování připomínky bude závislá na odčj. MUCE 42163/2016 OUP Text připomínky: V návrhu nového ÚP pro Dobřichovice jsem zjistil, že v území borném posouzení Projektantem, který v textové části
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
výše uvedených ulic došlo k významnému rozšíření v rámci regulace výšky
a objemu budov. Také k neúměrné možnosti zastavěnosti pozemků a dokonce
je zde návrh na zřízení obchodních parterů. Návrh v této podobě chápu jako
nevhodný, protože se jedná o území s klasickými RD.
Odůvodnění:
Objekty jsou zde vystavěny vhodně k velikosti stávajících pozemků a v přiměřené výšce. Není vůbec žádný důvod ke změně regulací v tak zásadním rozsahu. Může docházet k zastiňování okolních staveb, nesmyslnému zahuštění pozemků rodinného bydlení. Pozemky by měly zůstat zachovány s možností výstavby v rozsahu cca jako dosud, což zaručuje rodinnou formu bydlení a v budoucnu buď rekonstrukce stávajících objektů, nebo přestavbu na objekty podobné.

80

Ing. Kristina Dařílková, DiS.,
Levského 3186/8, 143 00 Praha 4

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení území: Lomená ulice
čj. MUCE 42159/2016 OUP Text připomínky: V ulici Lomená a přilehlé lokalitě byly navrženy prostorové
regulativy – zastavěnost 50 %, procento zahrady 30 %, výška budovy 14 m, velikost budovy 1000 m2 bez požadované velikosti pozemku a dále příprava na
obchodní parter. V dosud platném ÚPnSÚ se jedná o území pro individuální
bydlení a reálně mají domy v průměru max. 20 % zastavěnost všech pozemků.
Navržené parametry umožňují nepochopitelnou zástavbu s obrovským rizikem
snížení kvality bydlení, hodnoty majetku a soukromí osob a majitelů, kteří
chtějí v této části bydlet a zachovat nemovitosti pro užívání svým potomkům.
Odůvodnění:
V těchto ulicích najdete pouze a výhradně objekty RD se zahradami. Je naprosto nepochopitelné, bez připuštění předem známého zájmu, že na těchto soukromých pozemcích může být navržena zástavba v takové skokové variantě
oproti stávajícímu ÚPnSÚ. Návrh postrádá jakýkoliv rozumný posun v rámci
10-ti let od schválení plánu předchozího a pravděpodobnosti tvorby plánu
v budoucnosti. Na stránkách města si můžeme přečíst dopis projektanta, kde
uvádí, že nový ÚP je věcně tak podobný tomu současnému a jedná se o evoluci. Prosím tedy o posouzení, zda se v ulicích Lomená a na Chmelnici jedná
o evoluci nebo revoluci. S ohledem na proběhlé rekonstrukce, udržování našich
rodinných majetků v lokalitě, včetně trvalé péče o veřejný prostor napojený na
uvedený majetek žádám, aby bylo zamezeno uvedenými návrhy zásadně ovlivňovat náš majetek rozsáhlými stavbami, které tak reálně mohou vzniknout.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
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poř.
číslo
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údaje o podateli připomínky
Lenka Davidová,
U Průhonu 504, 252 30 Lety

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Výklad pojmů: str. 10 – chybí pojem RD, ŘRD i BD,
čj. MUCE 42106/2016 OUP
i když se tyto pojmy v návrhu ÚP vyskytují
Odůvodnění: pro srozumitelnost ÚP je to nezbytné tyto pojmy jasně definovat

2. Text připomínky: C. Urbanistická koncepce str. 12 bod 1. město na řece
s vilovou zástavbou – Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrti“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech
regulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá
(tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.

3. Text připomínky: Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova a Pražská
Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova
Citace z ÚP: Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní
třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybavenosti, chodníky a stromořadí…“,
v obou ulicích je doplnění chodníků a stromořadí velmi nereálné, pojem veřejná vybavenost je dost nejasný – obchody?? V části ulice Tyršova v úseku
mezi mostem a lávkou je rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice nereálné, natož umístění nového chodníku na straně zástavby,
nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
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1. Připomínka akceptována částečně.
Výklad pojmů RD a BD je uveden v kapitole „Výklady pojmů z jiných právních předpisů“ textové
části odůvodnění návrhu ÚP. Kapitola „Výklad
pojmů“ na straně 10 textové části návrhu ÚP bude
doplněna o vymezení pojmů „řadový dům“
a „dvojdům“, se kterými se v regulativech pracuje, ale žádný právní předpise je nevymezuje – viz
Pokyny (bod SJ-VI*7).
2. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
4. Text připomínky: str. 14 návrhu 5. Možnost práce v místě bydliště
citace z ÚP: „Město Dobřichovice má výraznou vazbu na hl. m. Prahu.
Územní plán nastavuje způsob využití budov tak, aby se v přiměřené míře
umožnila práce v místě bydliště a Dobřichovice se neproměnily v lokalitu
pro pouhé bydlení zcela závislou na Praze. Pro vyvážený rozvoj města nastavuje územní plán podmínky pro rozvoj obchodu a služeb a drobné výroby,
která nenaruší převažující obytný charakter území.“.
ÚP tak z ulic a celých oblastí, kde jsou v současné době většinou RD se zahradami vytváří hustě zastavěné plochy s vysokými budovami s minimem
zahrad (Tyršova, Pražská, Palackého), čímž totálně popírá urbanistickou
koncepci ze strany 12.
Odůvodnění: Dobřichovice jsou svým původem zemědělskou osadou, kde
žádné obchodní ulice neexistovaly, navrhovaný prvek je městu zcela cizí
a ničí jeho charakter, obec s cca 2500 obyvateli nemůže uživit ani polovinu
z nich obchodem a službami, v současné době vlivem nové zástavby je zde
počet obchodů a výroben zcela dostačující
5. Text připomínky: Na str. 15 D1 doprava jsou v úvodu jmenované dvě
územní rezervy a přitom v grafické části je vidět pouze jedna. Obchvaty
obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy není ani
v grafice).
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek, jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
6. Text připomínky: na straně 15 D1.1 dopravní stavby – D20 – Nová místní
obslužná komunikace na pravobřežní náplavce pod mostem – naprosto nevhodně umístěná komunikace zasahující do klidnější části Dobřichovic s rekreačním charakterem (kemp, jez).
Odůvodnění: tato obslužná komunikace bude sloužit hlavně pro překonávání
závor a obyvatelům v této části Dobřichovic udělá ze života peklo, jde o úzkou komunikaci, kde se stěží vyhnou dvě auta.
7. Text připomínky: na straně 15 D1.1 dopravní stavby – D22 – Doplnění chybějících chodníků po obou stranách ulice Pražská. Zúžení vozovky v ulici
Pražská na 5,5 m – jedná se o tranzitní část komunikace, která zúžením do-
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4. Připomínka neakceptována.
Stanovení podmínky pro rozvoj obchodu a služeb
a drobné výroby v místě bydliště návrhem ÚP bylo
požadováno kapitolou B „Požadavky vyplývající
z územně analytických podkladů“schváleného zadáním ÚP, jako řešení problému nedostatku pracovních míst ve městě a z toho plynoucí požadavek
na vytváření podmínek pro tvorbu pracovních míst
v místě využívajících lokální potenciál. Návrh ÚP
musí vytvořit určitou nabídku pracovních míst,
a to nejenom v obchodech a službách, ale také
formou drobné výroby k zajištění udržitelného
rozvoje města Dobřichovice a vytváření vlastních
struktur nabídky.
5. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 2 připomínky podatele
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).

6. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.37).

7. Připomínka neakceptována.
Podatel připomínky chybně uvedl dopravní stavbu
D22 – Nové parkoviště P2 při ulici Pod Nádražím

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
pravu přes Dobřichovice jen zkomplikuje.
Odůvodnění: násilná přeměna tranzitní ulice na „obchodní“ a vybudování
stromořadí s chodníky dopravu nevyřeší, jen celou situaci zhorší.

8. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.

9. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.

10. Text připomínky: na straně 15 D1.2 doprava v klidu – P4 – parkoviště pod
mostem kapacita 25 míst – nevhodně umístěné parkoviště těsně u Berounky.
Odůvodnění: parkoviště, stejně jako navrhovaná místně obslužná komunikace zcela narušuje ráz břehů Berounky, která je v této části využívaná jako rekreační oblast.‘
11. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu, návrh koncepce krajiny a dopravní infrastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště
v ulici Pod nádražím.
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u žel. přejezdu na ulici Všenorské, správně je dopravní stavba D25 – Doplnění chybějících chodníků po obou stranách ulice Pražská. Zúžení vozovky v ulici Pražská na 5,5 m, jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP. Dopravní stavba D25 byla
návrhem ÚP vymezena na základě požadavku subkapitoly E.1 „Dopravní infrastruktura“ kapitolou
E „Požadavky na řešení veřejné infrastruktury“
schváleného zadáním ÚP a jako dopravní opatření
má smysl ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.
8. Připomínka neakceptována.
V rámci územní rezervy R1, vymezené návrhem
ÚP Dobřichovic pro přeložku silnice III/11510
včetně mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality V Luhu, nelze řešit protipovodňová opatření, protože tato sleduje naprosto jiný, dopravní, účel. Průběh protipovodňové
hráze Randovou ulicí je dlouhodobě koncipován
již v platném ÚPnSÚ Dobřichovice a odpovídá
urbanistické koncepci a koncepci rozvoje a ochrany území převzaté do návrhu ÚP Dobřichovic na
základě schváleného Zadání, trasování protipovodňové hráze je proto neměnné.
9. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
10. Připomínka neakceptována.
Nové veřejné parkoviště P4 – Na pravobřežní náplavce pod mostem Palackého vymezené návrhem
ÚP bylo převzato z platného ÚPnSÚ Dobřichovice
na základě požadavku Zadání ÚP, nejedná se proto o „nové“ parkoviště, ale parkoviště, které je
v platném ÚPnSÚ Dobřichovice již od roku 2006.
11. Připomínka akceptována.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
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Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informanávrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
ce. Pro parkoviště P4 pod mostem na pravobřežní části – ve výkresu návrhu
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
koncepce krajiny je uvedena koncepce zeleně.
Pokyny (bod SJ-VI*4).
12. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 12. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
13. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanské- 13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
ho vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
lení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) +pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory.
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
14. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 14. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím sni-
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žování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
15. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 15. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulavymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
aktivní zóny řeky. Dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: se v aktivní
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozs výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“. Na
základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc
plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
16. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10% ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
17. Připomínka neakceptována.
17. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela

121 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regupodlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
18. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defi- 18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
nice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
ho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
19. Text připomínky: str. 22 Kapitola F bod 6 příprava na obchodní text:
19. Připomínka neakceptována.
„Příprava no obchodní parter, kterou se rozumí požadavek pro novostavby
Návrh ÚP neumísťuje žádné stavby, to je předměumístit úroveň podlahy 1.NP v návaznosti na přilehlé veřejné prostranství
tem následného územního nebo jiného řízení, při
tak, aby bylo 1.NP v budoucnu možné přeměnit na obchodní parter. Tj. nekterém bude posouzen i možný střet se záplavovým
vytvářet mezi veřejným prostranstvím a podlahou 1.NP sokl přesahující výšúzemím a přijatá opatření. V podrobnosti zpracoku 0,5 m.“.
vávané ÚPD nelze tuto problematiku řešit.
Odůvodnění: na řadě míst by mohlo dojít ke kolizi se stoletou vodou, pokud
je mi známo, vyžaduje se u přestaveb určitá výška podlahy 1.NP nad hladinou stoleté vody.
Minimálně v části ulice Tyršova se takový požadavek ani splnit nedá, neboť
samotné zahrady jsou cca 1 metr nad veřejným prostranstvím.
20. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) nesouhlasíme s bodem vyža- 20. Připomínka akceptována.
dujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství –
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regunelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii
budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se o detail, který
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOnenáleží ÚP.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
21. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba21. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
stabilizováno v územním plánu, je dáno jako přípustné využití území téměř
v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za
odůvodněné – nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy
s pečovatelskou službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
22. REGULATIV C1 – Staré centrum
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
cími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně
velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má
více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14+3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých bytových domů). Regulativ C1 není dostatečně podrobně
specifikován a nechrání tak staré centrum Dobřichovic.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
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POŘIZOVATELEM

kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), čije vymezena na zahradách s rodinnými domy, které absolutně nejsou s takovou funkci kompatibilní, přímo
sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo
hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na Plzeňce)
24. REGULATIV OU – obchodní ulice
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20
– 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjez-
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dů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu!
Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost
a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by
měla chránit sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
25. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F
a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F – bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé
území Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků,
ale bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku –
oblast tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a ŘRD – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
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jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15% = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200-350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
26. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
26. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) –
nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u řadových domů vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování
v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD
je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat
vyšší zastavěnosti pozemku a menším procentem zahrady.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
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bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo
vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním
ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu) ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využiti, větší objekty…apod. a to bez potřebné veřejné infrastruktury.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
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• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
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mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž jev rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
30. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 30. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2 výška
budovy 8+6 m u šikmě střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2 To je v přímém rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
32. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
32. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho-
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• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
33. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
33. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišť), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišti.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
34. Připomínka akceptována částečně.
34. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
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nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
35. Regulativ VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
35. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
36. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
36. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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Jana Dlouhá,
Na Pláni 2118/24, 150 00 Praha 5

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42334/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
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Lucie Dlouhá,
Na Pláni 2118/24, 150 00 Praha 5

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41142/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
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Lukáš Dlouhý,
Na Pláni 2118/24, 150 00 Praha 5

ze dne 12. 6. 2018;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42328/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
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Štěpán Dlouhý,
Na Pláni 2118/24, 150 00 Praha 5

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41143/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Jiří Dolejš,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Bezručova 622, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
1. Připomínka akceptována částečně.
Monika Hallerová,
čj. MUCE 42729/2016 OUP
Text připomínky: V navrženém regulativu B5 došlo k výrazném zvýšení
Míra akceptování připomínky bude závislá na odAlšova 708, 252 29 Dobřichovice;
v procentu zastavěnosti oproti stávajícímu ÚPnSÚ, došlo dále ke zvýšení veborném posouzení Projektantem, který v textové
Michaela Šolková,
likosti budovy. Jak výšky, tak velikosti a snížila se minimální velikost počásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
Bezručova 606, 252 29 Dobřichovice;
zemku na tomto území.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Zdeňka Škvorová,
Regulativ dále stanoví široké možnosti přípustného a podmíněné využití jako
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásBezručova 606, 252 29 Dobřichovice
např. provozovny služeb. Domníváme se, že v území s takto hustou zástavti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborbou RD by takto navržené široké přípustné a podmíněné využití mohlo naruně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připošit komfort bydlení, zvýšit hluk a dopravu.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Pro ŘRD a 2RD je stanovena mimořádně vysoká zastavěnost až 60 %.
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ není v souladu se stávajícím charakterem
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zástavby, která je i v současném stavu poměrně hustá a vysoká, ale naopak
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
tuto hustotu ještě navyšuje.
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
2. REGULATIV S1– oblast hřiště u Sokola
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Navržený regulativ nechrání dostatečně stávající využití,
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
kterým je výhradně zelené hřiště a jeho okolí využívané nyní pro rekreaci
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
a volný čas, převážně dětí z okolní školy, obyvatel Dědiny a přilehlého okolí,
pro skauty apod.
Odůvodnění: V přípustném využití je navržená široká možnost dalšího využití, které by mohlo mít za následek úbytek plochy hřiště a sportoviště a zelné plochy ve prospěch např. obchodu, služeb apod. Přejeme si, aby tato oblast S1 byla chráněna takovým regulativem, který ponechá jeho stávající využití výhradně jako hřiště a sportoviště bez možnosti zástavby jakýmikoliv
stavbami.
3. Regulativ C1 – oblast Sokola a Pražské, Karlická, Viničná, Raisova
3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• Stanovená maximální velikost budovy není v souladu s okolní zástavbou
a umožňuje zastavit např. areál Sokola dalšími velkými budovami.
• Celý areál je nyní průchozí a využívaný převážně dětmi a určeny k odpočinku a rekreaci, jeho další zahušťování budovami nepovažujeme za žádoucí.
Odůvodnění: Navržená velikost budovy 2500 m2 v regulativu je nepřípustná.
4. Připomínka akceptována částečně.
4. REGULATIV PR – bývalý Průmysl kamene
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Bylo by dobré, kdyby způsob využití tohoto území podléhal ještě dalšímu
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
schvalování po předložení návrhu využití územní tj. bývalého průmyslu
kamene.
• Regulativ stanoví pouze výšku budovy, která je navíc poměrně vysoká, jiná
regulace není uvedena.
Odůvodnění: Pokud regulativ nestanovuje další parametry jako je zastavěnost, procento zahrady (resp. zeleň), maximální velikost budovy, muže to
vést k nepřiměřené výstavbě v této oblasti bez možnosti se účinně bránit.
5. REGULATIV OU – ul. Pražská
5. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Nově navržený regulativ a zastavěnost 60 % považujeme
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
za příliš vysokou zejména s ohledem na stávající velikost zástavby a použití
regulativu v celé délce ulice Pražská.
Odůvodnění: Navržená možnost dalšího zahuštění stavbami se nám zdá příliš
vysoká, muže mít negativní dopad na sousední domy.
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Ing. Ivo Dostál,
Bezručova 1136,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod V souvislosti s novým ÚP žádáme o nahrazení funkční plochy „průmyslové
čj. MUCE 41306/2016 OUP areály“ jinou, nerušící funkcí např. obytného charakteru s minimální zátěží vyvolané dopravy
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Magdalena Drbohlavová, DiS.,
ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
1. Připomínka akceptována částečně.
Za Parkem 869, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
čj. MUCE 42215/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenč§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
není dle regulativů centralizována, ale je všude- ve všech regulativech bydza správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanélení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov,
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavtak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
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Připomínka neakceptována.
Plocha je přiřazena stávajícímu průmyslovému areálu společnosti Mramor Slivenec a.s. v souladu s jeho
současným využitím. Jiné využití není dle schváleného Zadání ÚP návrhem ÚP sledováno.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Připomínka akceptována částečně.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoOdůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořiobce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
zovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla za– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
kreslena, nejen v textu.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 4. Připomínka akceptována částečně.
stavěné území za ČOV.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 5. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).

134 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Připomínka akceptována částečně.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
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vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řád- 10. Připomínka neakceptována.
ných parametrech dle normy.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozprůtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povolen“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
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Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defini- 15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 – dále viz Poce „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvekyny (bod SJ-VI*1.8).
dená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyža- 16. Připomínka akceptována.
dujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství –
Podmínka orientace obytných a pobytových místnelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii
ností do uličního prostranství prostorového regubudov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná pronenáleží ÚP.
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení 17. Připomínka akceptována částečně.
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tivy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
zováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
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pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
18. REGULATIV C1 – Staré centrum
18. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
cími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně
velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má
více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14+3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění regulačního plánu centra).
19. Připomínka akceptována částečně.
19. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
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(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), čije vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkci kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce)
20. REGULATIV OU – obchodní ulice
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
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v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu!
Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost
a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by
měla chránit sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
21. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
21. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F
a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a ŘRD – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!,
12+3,5 m u ustupujícího podlaží);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani ne-
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odpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200-350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
22. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD
je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat
vyšší zastavěnosti pozemku a menším procentem zahrady.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
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bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo
vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním
ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zasta-
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věné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují –jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 rn2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž jev rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro
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zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmě střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2 To je v přímém rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
28. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
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místech, např. pro příjezd komunální techniky.
29. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což byv případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišti.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
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úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
32. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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Bohumil Dufek,
Krajníkova 144,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní inčj. MUCE 41293/2016 OUP
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.

1. Připomínka akceptována.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
2. Text připomínky: V zadání ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu 2. Připomínka akceptována částečně.
obyvatel, z níž se stanovuje předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca
Míra akceptování připomínky bude závislá na od3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce roku 2010, 3404 obyvatel
borném posouzení Projektantem, který v textové
k 1. 1. 2016), na rok 2030 pak 3800 obyvatel.
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
Odůvodnění: V případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, bude tabyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
to prognóza zcela jistě překonána, což bude mít vliv na kvalitu života ve
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborměstě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
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Josef Dufek,
Krajníkova 144,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41292/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
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Timothy John Duffill,
Beaufortova 746, 156 00 Praha 5

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42414/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
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Dana Duffillová,
Rajmonova 1195/7, 182 00 Praha 8

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42428/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
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Eva Dufková,
Krajníkova 144,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41291/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
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Jakub Dvořák,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42213/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
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Jan Dvořák,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Popis nebo vymezení území: čp. 582, parc. č. 2955/2, k. ú. Dobřichovice
čj. MUCE 42186/2016 OUP A) Text připomínky:
Náš BD je přestavěné rekreační středisko (cca 17 bytů). Příjezd k BD je ulicí
na Vyhlídce a ulicí U Rokle. Příjezdová komunikace Na Vyhlídce nemá souvislý chodník a nezajišťuje tedy bezpečnost chodců – zejména dětí a seniorů,
nebo jinak handicapovaných osob. Ulice U Rokle je nově opravená, je však
v nevyhovujících šířkových parametrech, rozhledových parametrech a je bez
chodníku a krajnic!!! V SOUČASNÉ DOBĚ SE TEDY JEDNÁ O VÁŽNÝ
DOPRAVNÍ PROBLÉM, který není v ÚP řešen a který se zhorší umožněním
zahušťováním zástavby bez příslušné veřejné infrastruktury.
Připomínáme, že regulativ B2 a B7 umožňují zástavby BD a tomu neodpovídají výše popsané současné obslužné komunikace (již nyní). Vzhledem k tomu,
že velké parcely, které mohou být zastavitelné (i když tak nejsou zakreslené –
tzn. jako zastavitelné plochy) jsou různých vlastníků, nelze k těmto plochám
dát připomínku, aby vybudovaly zároveň odpovídající dopravní infrastrukturu
a vzhledem k terénu ji nelze ani navrhnout. S regulativy, které umožňují stavby
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A) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
BD a neřeší zlepšení parametrů veřejné infrastruktury, tedy nelze v jihozápadní
části města souhlasit. V jihozápadní části města může dojít k velkému zahuštění zástavby, pokud nebude omezení velikosti parcel a hlavní využití pro RD.
Jedině tak lze zachovat charakter čtvrti – tj. vilová zástavba na velkých parcelách se vzrostlými stromy a malou hustotou zástavby.
Pozemek, na kterém stojí náš bytový dům (čp. 582 parc. 2955/2 k. ú. Dobřichovice), leží v sousedství lesa. ÚP nevyřešil ochranu veřejného zájmu – zástavbu ve vzdálenosti 50 m od hranice lesa navrhuje (!) jako zastavitelné plochy a s tím nelze souhlasit. Vzhledem k charakteru lokality (pozemek je obklopený ze tří stran lesem) není vhodné použít regulativ B2, stejně jako je tento
regulativ používán v centru obce. Náš pozemek je již více jak ze 20 % zastavěn
a proto také nechápeme regulativ B2. Vzhledem k velikosti pozemku cca
2900 m2 a jeho zastavěnosti cca 1200 m2 si myslíme, že není vhodné a ani
možné ho pro případnou zástavbu dělit.
B) Rodinný dům / bytové domy:
Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při určení
typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro všechny
plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3,
B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“,
který ale zahrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové
jednotky ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5,
OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD.
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše dvou
nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení, v níž je
více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. RD
obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně však 3 byty. Definice RD, která je v současném ÚPnSÚ používána na všech plochách BC (v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější (stanoví
podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá používat,
když doposud byla v Dobřichovicích v ÚPnSÚ bez problémů ve všech těchto
územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno, aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit
stávající charakter území. Dopady této terminologické změny mohou být velké,
a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.27).

B) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod A připomínek podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
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ke společnému jednání
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byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel. Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu architekt dostatečně nechrání. Pokud dosud bylo v ÚPnSÚ na většině území Dobřichovic bez problémů používáno omezeni výstavby na RD a negenerovalo to
žádné problémy, pak zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi
bytovými jednotkami v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňuji vysoké šikmé střechy – až 6 m, tj. v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného
podlaží – 3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit
charakter území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny
(např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího ÚPnSÚ na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina stavebních pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází.
Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek
s ustoupeným podlažím, považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že Návrh
se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problémů ve
všech uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli
problém.
1) Navržené regulativy
1. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastati. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborvitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připo• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Pražská.
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, řadové
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
domy apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter resiochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
denčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých bupodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
dov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita záza správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéstavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech regulativech
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavbydlení podporována jak maximální velikosti budov, narůstající výškou budov,
tak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
2) Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obé ulice na městské obchodní třídy,
doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí...“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodněni: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice
Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné, jakým
způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti
v oblasti ul. Tyršova.
3) Územní rezervy obchvatů / obchvaty – návrh
Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Obchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy
není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude
potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019 aut
za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v
Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto si
obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém
ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních hledisek,
jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4) Protipovodňové opatření
Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky
je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce, aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5) Dopravní stavby
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

3. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).

4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).

5. Připomínka akceptována.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozšíření
nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6) Grafická část × textová část
6. Připomínka akceptována.
Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní inSoulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7) Bilance rozvoje bydlení
7. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání ÚP
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje předpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
pokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak 3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života ve městě
(kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Připomínka akceptována částečně.
8) Občanského vybavení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor i s
požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat
obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vyba-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

vení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice) představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu jejich
využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům města.
9) Vymezení biocentra
9. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na vyOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
mezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklostezka
a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter.
V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování
ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého břehu
tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro
kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté ohroženi.
Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Připomínka neakceptována.
10) Pěší komunikace podél Karlického potoka
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řádných
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
parametrech dle normy.
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v ÚP
návrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy povede koodpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jemunikace
jích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Připomínka neakceptována.
11) Vymezení lesních cest
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve stáv dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
vajícím rozsahu pozemku.
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12) Zastavitelná ploch Kemp × aktivní zóna řeky
12. Připomínka akceptována.
Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
– Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s roz-
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s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13) Zastavěnost × Q100
Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení
tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad
úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 %
ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 %
bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být
na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může
tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus, že v oněch
100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi nebezpečné
v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14) Kapitola F v textu – doplňující regulativy
Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střechu
s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlaží do
výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) +
u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F (odkazuje
se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15) definice „volný stavební pozemek“, „proluka“
A) Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená
formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).
B) Text připomínky a odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje, co se myslí pojmem
proluka, který je používán u řady regulativu s tím, že pro stavby v prolukách je
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.

15. A) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
15. B) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5). Z definice uváděné
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).
v normě a různých vyhláškách vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí
nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně volného
pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je prolukou každý volný pozemek, nebo pozemek, na němž dojde k demolici stávající stavby.
Není jasné, proč mají být proluky, tj. veškeré nezastavěné pozemky zvýhodňovány možnosti vyšší zastavěnosti a lze to považovat za snadno zneužitelné.
16) Orientace obytných a pobytových místností
16. Připomínka akceptována.
Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujíPodmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regucím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelolativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná progické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLO(opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který nenáleží ÚP.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17) Chybí regulace budov občanského vybavení
17. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulativy,
přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilizováno
v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není
specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné – nesouhlasíme
z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou službou, které jsou
uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly
přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho
nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
18) REGULATIV C1 – Staré centrum
18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská 1000 m2
+ nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná
čtvrť

154 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více
než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14+3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění regulačního plánu centra).
19. Připomínka akceptována částečně.
19) REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), čije vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkci kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce)
20. Připomínka akceptována částečně.
20) REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
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a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postaviti dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná čtvrt
se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů
zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul.
Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice
Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit
o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost
dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit
sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu
bydlení.
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Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5.května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou
výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány
velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešeni parkování atd.
Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně
nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná
šíře vozovky, absence parkováni – Tyršova, Pražská).
21) REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
21. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom
pozemku) a řadové domy – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno stavět
soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá
navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně
veliké vily na obrovských zahradách (až 8000m2). Sice nelze dělit pozemky,
ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem sta-
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veb – př. pozemek 3000m2 + zastavěnost 15% = objekt 450m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200-350m2, což znamená další objekt pohodlně
120m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu a úroveň
lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků”, i když nemají odpovídající min. velikost.
22) REGULATIV B2 – Domy ve svahu
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 % u řadových domů vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bytových jednotkách)
na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně
s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“,
byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být
kladným příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti
pozemku a menším procentem zahrady.
23. Připomínka akceptována částečně.
23) REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrt’ (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
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téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (stavební zákon § 71 odst. 3).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic
(levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7
Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter
města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti,
která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje
výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu
území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu) ale také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno mnohem širší přípustné využití, větší objekty…apod. a to bez potřebné veřejné infrastruktury.
24) REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
24. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
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B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23 není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před další
zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení
do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod 26, že to
lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela
ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde jsou chatové
osady jasně regulovány.
25. Připomínka akceptována částečně.
25) REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je na-
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prosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26) REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde
vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7
(tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2 výška budovy
8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky
ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27. Připomínka akceptována částečně.
27) REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do
250 m2 To je v přímém rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se nemá
rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané
oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např.
regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části území
a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené lokality
v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. Připomínka akceptována částečně.
28) REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulatiGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
vům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plo-
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Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale zcesouladu s legendou výkresů s barevným označením
la mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou plochu
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných místech,
SJ-VI*6).
např. pro příjezd komunální techniky.
29) REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišti.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov
a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti
obtížně splnitelný.
30. Připomínka akceptována částečně.
30) REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv
další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
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31) Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
31. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobnípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ho charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě (smíšené
území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i bytové
domy (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou rodinné domy s parterem pro
potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. Připomínka akceptována částečně.
32) REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter
velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

96

Markéta Dvořáková,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 95 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42184/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 95 tohoto vyhodnocení.

97

Adéla Ebelová,
Mňukova 3022/24, 703 00 Ostrava

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42337/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

98

Filip Fabián,
Ruská 199, 252 29 Dobřichovice

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 15. 6. 2016;
zapsáno dne 20. 6. 2016 pod Vymezení území: Využití ploch, bod F, F3
čj. MUCE 43209/2016 OUP Text připomínky: Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)
Nesouhlasím s bodem F3 – regulovaná výška budovy:
F3 a) zvýšení výšky o 6 m
F3 b) o 3,5 m

Připomínka neakceptována.
Připomínka k bodu 3 „Regulovaná výška budovy“
kapitoly F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP je nesrozumitelná a nemá odůvodnění. Pokud připomínkou podatele bylo myšleno navýšení maximální výšky šikmé
střechy ze 6 m o 6 m na 12 m [písm. a)] nebo výšky
ustupujícího podlaží z 3,5 m o 3,5 m na 7 m [písm.
b)], je taková požadovaná výška šikmé střechy nebo
ustupujícího podlaží nepřijatelná a odporující cha-
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rakteru zástavby města Dobřichovice. Tento regulativ nebyl podatelem připomínky zřejmě pochopen.

99

Radoslav Fabián,
Ruská 199, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 20. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 98 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 43205/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 98 tohoto vyhodnocení.

100

Michaela Fabiánová,
Ruská 199, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 20. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 98 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 43207/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 98 tohoto vyhodnocení.

101

Miroslav Fanta,
Svážná 1007, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42190/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• bod C odst. 1: ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
borném posouzení Projektantem, který v textové
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• bod C odst. 3: Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastabyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
vitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• bod C odst. 4: ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborPražská.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoOdůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
regulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanévýškou budov, tak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena ceho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavlá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
šiřuje městské centrum.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostoro-
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POŘIZOVATELEM

vých možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
3. Připomínka akceptována částečně.
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silOdůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doobce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořinavrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla zazovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
kreslena, nejen v textu.
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 4. Připomínka akceptována částečně.
stavěné území za ČOV.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 5. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
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Lze očekávat, že po zahuštění zástavby dle návrhu ÚP dojde k výraznému navýšení počtu obyvatel. Na tento zvýšený počet obyvatel by měla
být dimenzována infrastruktura (občanská, dopravní i technická), to
však v plánu není navrženo. Tuto připomínku považuji za naprosto zásadní.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řád- 9. Připomínka neakceptována.
ných parametrech dle normy.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy poD2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
vede komunikace
návrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
10. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 10. Připomínka neakceptována.
stávajícím rozsahu pozemku.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
města.
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
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11. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povolen“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
12. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
13. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
14. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když ne-
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11. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

12. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

13. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
14. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

odpovídá velikostí regulativu).
15. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyža- 15. Připomínka akceptována.
dujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství –
Podmínka orientace obytných a pobytových místnelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii
ností do uličního prostranství prostorového regubudov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná pronenáleží ÚP.
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení 16. Připomínka akceptována částečně.
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tivy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
zováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
17. REGULATIV C1 – Staré centrum
17. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
cími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně
velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má
více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14+3,5 m)
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• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění regulačního plánu centra).
18. REGULATIV C2
18. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyrpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
šovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), čije vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkci kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce)
19. REGULATIV OU – obchodní ulice
19. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• není dána min. velikost pozemku
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
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8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu!
Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost
a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by
měla chránit sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
20. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F
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a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a ŘRD – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!,
12+3,5 m u ustupujícího podlaží);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200-350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
21. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
21. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
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u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD
je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat
vyšší zastavěnosti pozemku a menším procentem zahrady.
22. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budou-
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cích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo
vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním
ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
23. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují –jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
24. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
bu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 rn2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž jev rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
25. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
vané oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2 To je v přímém rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
26. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
26. Připomínka akceptována částečně.
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Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
27. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což byv případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišti.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
28. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
28. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
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• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
29. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
30. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

102

Václav Fanta,
Svážná 1007, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 101 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42183/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 101 tohoto vyhodnocení.

103

Libuše Fantová,
Svážná 1007, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 101 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42180/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 101 tohoto vyhodnocení.

104

Sylva Fichtnerová,
ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Za Parkem 696, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1) Staré centrum C1
čj. MUCE 41921/2016 OUP Připomínka:
a) Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2,
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a o výšce až 20 m. Žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co
umožňuje RP centra.
b) Nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do této
oblasti.
Odůvodnění:
a) Před několika lety byl schválen RP centra, který omezil na většině území
centra výškovou hladinu na přízemí, patro a podkroví. Domy o výšce 20 m
by mohly být až pěti či šestiposchoďové.
b) V současném ÚPnSÚ je celá plocha areálu Sokola vymezena pro sportovní
využití. A tak by to mělo zůstat.

odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).
2) Obecně
2) Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poJsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, zejména v oblasti datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
zahradních čtvrtí a možnosti stavět vysoké domy.
Odůvodnění:
Je nově zaveden pojem proluky, který není srozumitelně definován. V těchto
prolukách je umožněna dvojnásobná zastavěnost oproti okolním parcelám.
3) Obecně
3) Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poNesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ (jak je uvedatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
deno v současném ÚPnSÚ) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.
Odůvodnění:
V platném ÚPnSÚ je kromě centra možno stavět jen RD. Tento pojem se v novém ÚP již nevyskytuje a je nahrazen obecným pojmem bydlení. To, že je stanoveno, že budova může obsahovat maximálně 3 bytové jednotky, není dostatečná záruka proti vzniku BD.

105

Ing. Zdeněk Filla,
Sadová 1120, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Autor ÚP nepoužívá termín RD při určení typu zástavby a to i v místech, kde 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 41382/2016 OUP
je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚP
Míra akceptování připomínky bude závislá na odje výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou
borném posouzení Projektantem, který v textové
v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlebyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
ní“, který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jednotakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásky ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU)
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor-
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není totéž jako RD – naopak, může jít o BD.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).

2. Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského vybavení. Zadání
str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory.
3. Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části staveb se do zasta3. Připomínka akceptována částečně.
věnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno včetně
vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 % ze
stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
4. Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních závazných informací
4. Připomínka neakceptována.
doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být obsaženy i přímo
Soustředění definice prostorových regulativů do
u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max.
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střechu s podkrovními
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 m),
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých reguzastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + u jednotlivých
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F (odkazuje se pouze na
str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
5. Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební
5. Připomínka akceptována částečně.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená formulace
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).
6. REGULATIV C1 – Staré centrum
6. Připomínka akceptována částečně.
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská 1000 m2
+ nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná
čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/ Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2],
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více
než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
7. REGULATIV C2
7. Připomínka akceptována částečně.
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél TyršoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zapodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
stavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
8. REGULATIV OU – obchodní ulice
8. Připomínka akceptována částečně.
• není dána min. velikost pozemku
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• je možné dělení pozemků dle chuti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd. V
návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu
s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
9. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
9. Připomínka akceptována částečně.
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních repodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
gulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost
nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obyt-
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD –
nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
10. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
10. Připomínka akceptována částečně.
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
mínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
11. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
11. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního
zákona).
12. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
12. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23, není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
13. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
13. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
14. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 14. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení,
zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy 8+6 m
u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky ve
stavbě, pozemek min. 900 m2).
15. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
15. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolovaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
né oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do
250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se nemá
rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané
oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např.
regulativ CH – chaty a zahrádky).
16. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
16. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či 4+3,5
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům,
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
SJ-VI*6).
17. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
17. Připomínka akceptována částečně.
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PŘIPOMÍNKY
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

106

Pavel Forst,
Na Plzeňce 431,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Připomínka akceptována částečně.
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Nesouhlasím s návrhem ÚP – obzvláště s obchodní zónou Tyršovi ulice kolem Míra akceptování připomínky bude závislá na odčj. MUCE 42448/2016 OUP nádraží ČD.
borném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.2).

107

Lenka Forstová,
Na Plzeňce 431,
252 29 Dobřichovice

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 14. 6. 2016;
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Nesouhlasím s neúměrným, necitlivým a nerozumným návrhem ÚP. Pan archičj. MUCE 42447/2016 OUP tekt vůbec nezná – nedomýšlí veškeré následky naplnění jeho práce!
Nepochopím, jak v této lokalitě může takto zabetonovat půdu. Myslete na obyvatele Dobřichovic, kteří tu žijí a žít budou. Město potřebuje také přírodu a ne
jenom obchody.
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.38).
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Věra Forstová,
Na Plzeňce 431,
252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Tímto vyjadřuji svůj nesouhlas s návrhem ÚP obce Dobřichovice. Zásadně nečj. MUCE 42449/2016 OUP souhlasím s dalším enormním zastavováním zelených ploch, což vede ke zvýšení rizika častějších povodní v záplavové oblasti, již Dobřichovice jsou. Voda
se už ani takto nemá kam vsakovat. Pokud zastavování slouží komerčním účelům, můj nesouhlas je o to zatvrzelejší. Návrh příliš zasahuje od soukromí dosud relativně spokojených občanů Dobřichovic. V neposlední řadě, infrastruktura Dobřichovic i okolních obcí, není připravena na další zvýšení provozu,
který by např. novou obchodní zónou u nádraží, vznikl. A takto bych ve výčtu
mých důvodů mohla pokračovat dále…

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.38).
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Vilém Frýdl,
Lomená 137, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: ulice Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 42421/2016 OUP Text připomínky: Prostorový regulativ určený pro územní C1, konkrétně výše
uvedené ulice.
Zejména procento možné zastavěnosti a výška budov.
Odůvodnění: Jedná se o klidnou rezidenční čtvrť. Proti dosud platnému ÚPnSÚ
posun k neúměrné velikosti možných staveb. Znehodnocení pozemků a staveb
vlastníků, kteří regulativ nevyužijí (především narušení pramenů spodní vody,
automobilový provoz, ztráta soukromí, snížení nasákavosti půdy).

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zá-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
jmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).
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Magda Frýdlová,
Lomená 137, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: ulice Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 42420/2016 OUP Text připomínky: Prostorový regulativ určený pro území vyznačené jako C1,
konkrétně výše uvedené ulice. Zejména procento možné zastavěnosti a výška
budov.
Odůvodnění: Jedná se o typickou oblast individuální bytové zástavby (čisté
bydlení).
Proti dosud platnému ÚnSÚ zásadní posun k neúměrné velikosti možných staveb. Znehodnocení pozemků a staveb vlastníkům, kteří regulativ nevyužijí (zastínění pozemku a objektu, zvýšený automobilový provoz, snížení nasákavosti
půdy mohutnými podzemními stavbami, narušení pramenů spodní vody, ztráta
soukromí – pohled z vyšších pater).

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).

111

MUDr. Aleš Fürst,
Písecká 487, 460 08 Liberec

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Dotčené území: D8, D12, R1, VPS E04 a TI.1 na parcelách 1826/8, 1826/9,
čj. MUCE 41227/2016 OUP 1826/11, 1876/5 a 1876/210, LV 1032, k. ú. Dobřichovice
Text připomínky: Parcela 1826/8 je již v současnosti zatížena průběhem elektrického vedení a navrhovaná plocha VPS E04 by z ní zabrala 4200 m2, tedy
47 % výměry.
Parcela 1826/9, také již znehodnocená el. vedením, by měla být okrajově zasažena VPS E04 a dále by z ní měla být vyčleněna plocha pro stezku D12 a místní komunikaci D8.
Parcela 1826/11, opět již nyní velmi postižená stávajícím nadzemním el. vedením s ochranným pásmem v celkové šíři 45 m a ještě dálkovým kabelem spojů,
by měla být rozdělena místní komunikací D8 o výměře minimálně 800 m2
a měla by na ní být umístěna zastávka BUS.
Parcela 1876/5 by měla být celá zahrnuta do VPS TI.1.

Připomínka akceptována částečně, jak je uvedeno
níže.
Zastavitelná plocha TI – technická infrastruktura
vymezená návrhem ÚP pro VPS „VPS/E04 Rozvodna VVN 110 kV (přejatá z nadřazené ÚPD)“, kterou
je dotčen pozemek parc. č. 1826/8, k. ú. Dobřichovice, bude v návrhu ÚP ponechána, protože je vymezena v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona
a zpřesňuje v měřítku návrhu ÚP VPS vymezenou
v ZÚR Středočeského kraje jako „E04 Rozvodna
110 kV Dobřichovice“. Soulad návrhu ÚP se ZÚR
Středočeského kraje musí být zajištěn. Vymezení plochy TI pro VPS/E004 bude upraveno tak, aby nebyl
dotčen pozemek parc. č. 1826/9, k. ú. Dobřichovice –
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(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Parcela 1876/210 by měla být rozdělena dopravním koridorem R1 o výměře
minimálně 1500 m2.
V součtu všech těchto zatížení je zřejmé, že míra omezení vlastnických práv
u výše uvedených parcel porušuje princip přiměřenosti.
Nesouhlasím tedy s umístěním VPS E04 na p. 1826/8, ani s umístěním VPS
E04, stezky D12 a komunikace D8 na p. 1826/9.
Nesouhlasím s umístěním komunikace D8 a zastávkou BUS na p. 1826/11, ani
s umístěním VPS TI.1 na p. 1876/5.
Zároveň nesouhlasím s umístěním územní rezervy pro dopr. stavbu R1 na
p. 1876/210.
Odůvodnění: Nesouhlasím s výše uvedenými omezujícími navrhovanými opatřeními, vzhledem k jejich kvantitě, a především s ohledem na skutečnost, že
nás, jako vlastníky velmi významně dotčených pozemků, nikdo z příslušných
základních ani vyšších územních samosprávných celků neoslovil s žádnou nabídkou ani prostou informací, která by mohla být úvodem seriózní dohody.
Navrhovaná opatření tedy odmítám jako nevyvážená a nepřiměřená, v rozporu
s dobrými mravy.
Dle § 170 stavebního zákona, v návaznosti na § 3 zákona č. 184/2006 Sb., je
dáno, že plochy, jejichž způsob využití má sledovat veřejný zájem, je pořizovatel povinen vymezovat primárně na pozemcích obce. Nelze tedy zasahovat
svévolně do vlastnických práv soukromých subjektů.
V § 1038 nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je jasně uvedeno, že
omezit vlastnické právo lze jen na základě zákona a to jen tehdy, pokud veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak. A to vždy za náhradu.

112

Ing. David Fürst,
Březnická 674, 460 08 Liberec

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 111 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40718/2016 OUP
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
viz Pokyny (bod SJ-VI*8).
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D8 – Nová místní obslužná komunikace, která se odpojuje od silnice II/115
v prodloužení ulice Randova a D12 – Nová pěší
a cyklistická cesta podél severní hrany zástavby, kterými jsou dotčeny pozemky parc. č. 1826/9 a 1826/11,
k. ú. Dobřichovice – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Zastávka BUS vyznačená schématicky značkou, kterou je podle podatele připomínky dotčen pozemek
parc. č. 1826/11, k. ú. Dobřichovice, bude v návrhu
ÚP ponechána, protože se jedná o stávající zastávku
autobusových linek č. 665 a 951 a tudíž ji návrh ÚP
nevymezuje, ale pouze eviduje s ohledem na dopravní koncepci, a to zastávka je umístěna na pozemcích
parc. č. 145/1 a 145/11, k. ú. Dobřichovice.
Zastavitelná plocha TI – technická infrastruktura
vymezená návrhem ÚP pro VPS „VPS/TI.1 Rozšíření
a intenzifikace ČOV“, kterou je dotčen pozemek
parc. č. 1876/5, k. ú. Dobřichovice, bude v návrhu
ÚP ponechána pro budoucí rozšíření a intenzifikaci
ČOV Dobřichovice, která má klíčové postavení také
pro rozvoj napojených obcí Všenory, Karlík, Černolice a Lety.
Územní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro přeložku silnice III/11510, včetně mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality
V Luhu, kterou je dotčen pozemek parc. č. 1876/210,
k. ú. Dobřichovice, bude v návrhu ÚP ponechána.
Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny
v území, které by mohly přeložku silnice III/11510
podstatně ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude
prověřena její potřeba a plošné nároky.
Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 111 tohoto vyhodnocení.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

113

Ing. František Fürst,
5. května 10, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 111 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40850/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 111 tohoto vyhodnocení.

114

Ondřej Gorčík,
Česká 4762, 760 05 Zlín

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42415/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

115

Jiří Günther,
Zelená 658, 252 29 Dobřichovice;
Jana Güntherová,
Zelená 658, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Nesouhlasíme s potencionálním zahušťováním zástavby Dobřichovic, zejména
čj. MUCE 42383/2016 OUP v oblasti zahradních čtvrtí.
Budovy v novém ÚP jsou pro Dobřichovice příliš velké a nadměrně vysoké.
Není počítáno s dostatečnou plochou zahrad.
Celkový ráz historické obce Dobřichovic by byl silně poškozen.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.28).

116

Lubor Hájek,
Mezipolí 1291/20, Praha 4;
PaeDr. Vladimír Dřízal,
Frýdlantská 1312/19, 182 00 Praha 8

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42286/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

117

Jakub Halenka,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 128, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42266/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

118

Ladislav Halenka,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 128, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42262/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

119

Zuzana Halenková,
ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 128, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42269/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

úplné znění nebo významná část připomínky
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
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poř.
číslo
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Kateřina Hallmann,
ze dne 8. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Bezručova 585, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1) Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42122/2016 OUP v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
borném posouzení Projektantem, který v textové
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastabyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
vitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborPražská.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoOdůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, řadové
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
domy apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter resi§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
denčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých buzvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
dov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zápodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
stavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech regulativech
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanébydlení podporována jak maximální velikosti budov, narůstající výškou budov,
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavtak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské cenkoordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
trum.
2) REGULATIV OU – obchodní ulice
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• není dána min. velikost pozemku
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postaviti dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná čtvrt
se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů
zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul.
Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice
Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit
o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost
dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit
sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu
bydlení.
3. Připomínka akceptována částečně.
3) REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.

121

Jan Halounek,
Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8 .6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40989/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

122

Gabriela Halounková,
Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40970/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
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Ing. Daniel Havlík,
Za Mlýnem 888,
252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Dotčené území: pozemek parc. č. 1904/2
čj. MUCE 40854/2016 OUP Text připomínky: V návrhu ÚP je vyznačena plocha S2 (kemp) s ukončením na
západní straně na hranici pozemku 1904/1, což je ohraničení kempu tak, jak ho
užívá dnešní vlastník. V dosud platném ÚP je však do plochy kempu (sportovně rekreační plocha Gs ) zahrnuta i významná část mého pozemku 1904/2 (do
místa, kde začíná tůň) tak, jak bylo užíváno předchozím provozovatelem kempu, který měl tuto část louky pronajatou, a jak může být využíváno v budoucnu. Nesouhlasím se změnou dosud platného ÚP na pozemku 1904/2 ze sportovně rekreační plochy na zeleň KZ a žádám o rozšíření regulativu S2 i na část
mého pozemku 1904/2 shodně s platným ÚP.
Odůvodnění:
Změna regulativu pozemku 1904/2 oproti platnému ÚP by zúžila možnost budoucího využití mého pozemku.

Připomínka akceptována.
Do plochy s využitím S2 – Kemp a tábořiště návrhu
ÚP bude začleněna část pozemku parc. č. 1904/2,
k. ú. Dobřichovice, v rozsahu plochy s funkčním využitím Gs „sportovně rekreační plochy – sezonní využití pro táboření – volná pobytová plocha“ dle platného ÚPnSÚ Dobřichovice – viz Pokyny (bod SJVI*9).
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Ing. Daniel Havlík,
Za Mlýnem 888,
252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Textová část návrhu ÚP:
čj. MUCE 40856/2016 OUP Str. 14 – Tabulka v části C1 mluví o etapizaci (byť etapě I), ale žádná etapizace již v ÚP není. Poslední sloupec tabulky patří vypustit.

Str. 18 – v části D.3 Občanské vybavení se uvádí:
Pro areál Dětského diagnostického ústavu je vytvořena překryvná plocha – území se specifickými podmínkami způsobu využití, kde musí být
min. 50 % tohoto území využito pro občanské vybavení.
Ve výkresu je však takto označena jen část areálu DDÚ (regulativ OÚ s pře-
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Připomínka akceptována.
V tabulce vymezení zastavitelných ploch subkapitoly
C.1 „Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systému sídelní zeleně“ na straně 14 textové části
návrhu ÚP bude vypuštěn poslední sloupec „Etapa“,
který je zavádějící, když v kapitole L „Etapizace“ se
uvádí: „V územním plánu není stanovena etapizace.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*10).
Připomínka akceptována.
Jako areál Dětského diagnostického ústavu, pro který je vytvořena překryvná plocha – území se specifickými podmínkami způsobu využití v ploše OU –
obchodní ulice, která je komentovaná v subkapitole

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
kryvnou plochou). Druhá polovina areálu DDÚ, která je dnes sportovní plochou tohoto areálu, je zařazena do B3. Doporučuji plochu B3 v areálu DDÚ
nahradit plochou S nebo jinou specifickou regulací zachovávající dnešní stav.

Str. 22 – v části F se uvádí:
4. Maximální velikost budovy, kterou se rozumí maximální zastavená nadzemní plocha budovy stanovená v metrech čtverečních. Maximální velikost
budovy určuje charakter měřítka staveb. Na stavebním pozemku může být
umístěno více budov, pokud splní ostatní regulativy a nepřiléhají na sebe více než čtvrtinou plochy všech průčelí.
Doporučuji poslední větu odst. 4 upřesnit. Předpokládám, že ÚP nemá umožnit
např. stavbu několika RD na jednom stavebním pozemku, ale poslední věta
textu výše to zdánlivě umožňuje. Navrhuji jasně formulovat, že možnost stavět
více budov na jednom stavebním pozemku znamená stavbu budov doplňujících
hlavní budovu (obdobně jako v následujícím odst. 5 o požadované velikosti
pozemku, kde je uveden příklad stavby ordinace lékaře u RD).

Str. 23 – na závěr části F nebo na začátek části F1 doporučuji výslovně uvést,
v jakém vztahu bude nový ÚP s RP přijatými dříve (konstatování, že ÚP není
nikde v rozporu se stávajícími RP, a dále že kde je RP přísnější, zůstává v platnosti vyšší regulace dle RP).
Str. 24 – V tabulce regulativů se na této straně ale i na dalších uvádí „V území
se specifickými podmínkami prostorového uspořádání …“. Stránky s regulativy budou nejvíce užívanými částmi ÚP. Doporučuji pod každou tabulkou zopakovat, co jsou území se specifickými podmínkami prostorového uspořádání
(např. jak jsou vyznačené ve výkrese).
Tím by současně mohlo být na str. 24 výslovně uvedeno, že ostatní části plochy
C1 jsou regulovány RP. Bez takové poznámky působí regulativ C1 nedostatečně (bez regulace zastavěnosti, apod.).
Ve sloupci maximální velikosti budovy vypustit výjimku o velikosti budovy
2.500 m2. Pro VPS platí obecná výjimka a jiné nové větší budovy by v ploše
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
D.3 „Občanské vybavení“ na straně 18 textové části
návrhu ÚP, bude vyznačen celý areál vymezený pozemky parc. č. 218, 219, 220, 221, 222 a 225, k. ú.
Dobřichovice, ve vlastnictví Diagnostického ústavu,
a plocha B3 – bydlení – zahradní čtvrť bude z jeho
areálu vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ-VI*11).
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.39).
Připomínka neakceptována.
Do textové části návrhu ÚP nelze doplňovat nic, co
je uvedeno v zákoně, konkrétně v § 71 odst. 4 stavebního zákona, který řeší soulad platného RP a následně vydaného ÚP.
Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto str. 22 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
C1 mezi ulicemi Pražská, Karlická, Raisova a Viničná alej neměly být umožněny.
Str. 26 – Plocha OU je asi nejspornější regulativ. Nejsem příznivcem Černokostelecké ulice v Říčanech, která je používána jako vzor, i když záměru zpracovatele rozumím. Pro Dobřichovice je skutečné vytvoření zamýšlené obchodní ulice utopií a nyní povede ke zbytečným emocím. Má-li v ÚP vůbec zůstat,
doporučuji ji nedělat po celé délce Pražské ulice, ale jen v části této ulice, nebo
v některých částech této ulice.
Str. 32 – Plocha B6 – sídliště Za Parkem
Regulativ B6 umožňuje 20 % zastavěnost, což se vztahuje na celou plochu B6,
nikoliv na jednotlivé pozemky. Detailním rozborem lze zjistit, že 20 % zastavěnost je v daném místě právě nyní, tedy, že ÚP nedovoluje stavbu dalších
domů v oblasti sídliště. Bez počítání zastavěných a nezastavěných ploch celé
řady pozemků není na první pohled jasné, zda možnost další výstavby existuje,
či nikoliv. Doporučuji doplnit větu, že současná zastavěnost plochy B6 odpovídá právě 20 % zastavěnosti a nejde proto zvýšit.
Str. 37 – plocha S2
Z regulativů způsobu využití plyne, že lze stavět jen sportoviště a technickou
infrastrukturu, ale prostorový regulativ umožňuje výstavbu nových jednopodlažních budov výšky 4 m. Jedná se ale o plochu v aktivní povodňové zóně, která novou výstavbu neumožňuje. Toto by mělo být u regulativů uvedeno.
Str. 39 – plocha VO1
Vyměnit ilustrativní fotografii. Použita stejná fotografie jako u VO2, ale ta
k ploše VO1 nepatří.
Str. 42 – plocha PR
Doplnit podmínku předložení zastavovací studie pro jakoukoliv přeměnu areálu.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto str. 22 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto str. 22 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.40).

Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto str. 22 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
Připomínka akceptována.
Pořizovatel projektanta upozorní – viz Pokyny (bod
SJ-VI*12).
Připomínka neakceptována.
Žádná přeměna areálu spol. Mramor Slivenec není
návrhem ÚP vymezena.
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Jindřich Hefner,
Rymaně 966,
252 10 Mníšek pod Brdy

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41280/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Jana Hejnová,
Pražská 244, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Dotčené území: Pražská ulice aj.
čj. MUCE 41287/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s tím, aby návrh ÚP umožňoval výstavbu velkých BD v současné zástavě RD, BD, případně obchodů a obchodních ulic.
Podle ÚP se do budoucna jedná zvlášťě o ulici Pražskou a Tyršovu, dvě nejfrekventovanější příjezdové cesty do centra města.
Odůvodnění:
Větší zastavěnost znamená zmenšení pozemku, úbytek zeleně a tím znehodnocení dosavadního bydlení v RD, omezení osobního soukromí, zvýšení provozu

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vy-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
automobilové dopravy, zesílení hluku a tudíž popření smyslu života na venkově. Přeji si zachování dosavadního ÚPnSÚ.
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Jakub Hladík,
U Sokolovny 163, 250 81 Nehvizdy

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Dotčené území: ulice Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 42116/2016 OUP Text připomínky: Prostorový regulativ určený pro území vyznačené jako C1,
konkrétně pro výše uvedené ulice. Zejména procento možné zastavěnosti
a výška budov.
Odůvodnění: Jedná se o typickou oblast individuální bytové zástavby (čisté
bydlení).
Proti dosud platnému ÚPnSÚ zásadní posun k neúměrné velikosti možných
staveb. Znehodnocení pozemků a staveb vlastníkům, kteří regulativ nevyužijí.
(Zastínění pozemku a objektu, zvýšený automobilový provoz, snížení nasákavosti půdy mohutnými podzemními stavbami, narušení pramenů spodní vody,
ztráta soukromí – pohled z vyšších pater).
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Ing. Martin Hoch,
ze dne (neuvedeno);
Jugoslávská 206, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 6. 2016 pod
Jáchym Hoch,
čj. MUCE 42157/2016 OUP
Jugoslávská 206, 252 29 Dobřichovice;
Anna Hochová,
Jugoslávská 206, 252 29 Dobřichovice;
MUDr. Zdeňka Hochová,
Jugoslávská 206, 252 29 Dobřichovice;

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
1) Obchodní ulice – OU
Text připomínky: Nesouhlasíme s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou.
Žádáme, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic.
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu. Návrh umožňuje 2-3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být
„velký truhlík“ – 40 cm zeminy s vegetací na podzemní stavbě. To je velmi nevhodné řešení. Nešlo by realizovat bez trvalého umělého zavlažování a navíc
by se tím zmenšovala plocha pro vsakování srážek. Procento zeleně a zastavě-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
brané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).
1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
né plochy je tedy přesně opačné proti dnešku.
Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je
možné libovolné dělení či scelování pozemků. To může danou oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy a nákladní auta.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

2) Staré centrum C1
Text připomínky:
a) Jsme proti povolení stavět v centru, v části, která není obsažena v RP, budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2, a o výšce až 20 m a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co umožňuje regulační plán centra.
b) Dále nesouhlasíme, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do
této oblasti – Staré centrum C1.
Odůvodnění:
ad a) Před několika lety byl schválen RP centra, který omezil na většině území
centra výškovou hladinu na přízemí, patro a podkroví. Nechápu, proč nyní mají být v části centra povoleny budovy až 20 m vysoké a s takovým
půdorysem.
ad b) V současném ÚP je celá plocha areálu Sokola vymezena pro sportovní
využití. Byla by škoda tuto plochu zmenšovat a neochránit ji před nevhodnou zástavbou (navíc s výše uvedenými parametry). Žádáme ponechat pro celý areál Sokola využití pouze sport.
3) Připomínka akceptována částečně.
3) Obecně
Text připomínky: Jsme proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
zejména v oblasti zahradních čtvrtí např. oblast B3 a možnosti stavět vysoké
domy a BD. Dosud na levobřežní části bylo možno stavět mimo centrum jen
RD přízemí + podkroví nebo dvě nadzemní patra bez podkroví, a tomu odpovídá naprostá většina zástavby. Žádáme ponechání dosavadních regulativů pro
vilové čtvrti.
Odůvodnění: Zastavěnost se sice obecně krom OU příliš nezvětšuje, ale je nově
zaveden pojem proluky. Ten není srozumitelně definován a v těchto prolukách
je umožněna dvojnásobná zastavěnost oproti okolním parcelám. Dále je uvedeno, že totéž má platit i pro 2RD a ŘRD.
Na str. 22 kap. F jsou nejasné body 4 a 5. Znamená to, že na pozemku může
být více budov a že za určitých okolností pozemek může být menší než je dané
minimum? Vždyť už sám návrh snižuje minimální velikost pozemku na B3
z nynějších 900 na 800 m2.
Dále je zaveden termín „území se specifickým využitím“. Je bez regulativů, tedy bez omezení.

195 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
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4) Obecně
Text připomínky: Nesouhlasíme s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných
domech“ (současný ÚPnSÚ) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.
Odůvodnění: V platném ÚP je kromě centra možno stavět jen RD. Tento pojem
se už v novém ÚP nevyskytuje a je nahrazen obecným pojmem bydlení, tedy
i v BD. To, že je stanoveno, že budova může obsahovat max. 3 bytové jednotky, není dostatečná záruka proti vzniku BD. Developeři dokáží snadno tuto
podmínku obejít (např. pojem bytová jednotka je nahrazena pojmem studio či
ateliér). Navíc v největším levobřežním sektoru B3 omezení na 3 byty není.
5) Obecně – textová část návrhu str. 21
Text připomínky: Nesouhlasíme s definicí pojmů „zastavěnost“ a „procento
zahrady“.
Odůvodnění: Do celkové zastavěnosti se nezapočítávají podzemní stavby, a tak
stačí dokonce, aby zůstalo jen 10 % pozemku bez nadzemních a podzemních
staveb. Takový návrh je velmi nebezpečný i vzhledem k tomu, že velká část
Dobřichovic je potenciálně záplavové území.
6) Nesouhlasíme se zrušením rezervy pro severní obchvat obce. V současné
době sice provoz není takový, aby byl obchvat nutný, ale protože nelze dobře
odhadnout další vývoj, i vzhledem k rozvoji sousedních obcí, považujeme za
dobré tuto rezervu ponechat.
7) Připomínka technická k textové části: Regulativy jsou uvedeny nepřehledně,
na několika místech. Žádáme o zpřehlednění, vše k jednotlivým sektorům na
jednom místě.
Odůvodnění: ÚP je dokument určený i pro veřejnost. Závazná část by měla být
uvedena přehledně, jednoznačně a srozumitelně, včetně výkladů pojmů. Např.
proluka není jednoznačně a srozumitelně definována.
8) Připomínka k hlavnímu výkresu: V hlavním výkresu je plocha RP centra
v ulici 5. května blíže lávce překryta plochou B3, navíc je těchto několik parcel
označeno j. území se specifickým využitím. Nikde není vysvětleno, proč tomu
tak je.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).

5) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

6) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
7) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).

8) Připomínka neakceptována.
Hlavní výkres návrhu ÚP vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, a to je řešením projektanta
ÚP popsané v kapitole D „Komplexní zdůvodnění
přijatého řešení“, popř. v kapitole B „Vyhodnocení
splnění požadavků zadání“ textové části odůvodnění.
9) Na pozemku školních dílen mezi ul. Jugoslávská a Ruská je v dnešním
9) Připomínka neakceptována.
ÚPnSÚ funkční využití sociální služby. Bylo to míněno jako rezerva pro doPodle urbanistické koncepce návrhu ÚP je přípustné
mov seniorů, pozemek je v majetku obce. V návrhu je to běžný stavební poze- využití pozemku školních dílen zařazeného v ploše
mek s tím, že tento domov může být umístěn kdekoliv. Byla by škoda, aby tato B3 – bydlení – zahradní čtvrť i pro domy s pečovarezerva zanikla, je ve velmi dobré pozici, blízko zdrav. střediska i blízko centelskou službou, záměr domava seniorů je proto
tra. ÚP by měl zohledňovat tyto veřejné zájmy, není jedno, kde takový domov možné uskutečnit.
je umístěn, zda poblíž centra či na periferii.
Shrnutí: Tento návrh ÚP mění celkovou koncepci bydlení v Dobřichovicích.
Vzato na vědomí.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

V dosud platném ÚPnSÚ to je bydlení v RD v zahradách na většině území, BD
jsou povoleny v centru. V novém návrhu se pojem RD už vůbec nevyskytuje,
používán je tu obecný termín bydlení. Ten nebrání vzniku BD.
V zastavěném území, kde je dlouhodobě ustálená zástavba RD povolit stavbu
BD by bylo velmi nešťastné. Jsme přesvědčeni, že není třeba rozšiřovat nabídku cestou velkého zahušťování (na Pražské dvoj až trojnásobné, v případě proluk, dvoj a řadových domů dvojnásobné nepočítaje další, nejasně vysvětlené
výjimky – viz kap. F.), zastavitelných pozemků je tu ještě dost. Vize architekta
není dostatečným odůvodněním pro takto velkou změnu. Žádný požadavek na
zvyšování hladiny zástavby, zahušťování, možnost stavby dalších BD nejen
v centru, ale ve vilových čtvrtích aj. v zadání nebyl.
Návrh neřeší problémy, které se opakovaně vyskytly při novostavbách v centru, a to kolizi stávajících malých RD s novostavbou BD. Nejen, že neřeší, ale
ještě zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku tím, že umožňuje stavbu BD na
většině území. Též funkční využití je např. na Pražské tak široké, že přiléhající
parcely jsou ohroženy novým způsobem využití.

129

Jakub Holovský,
Na Výšině 978, 252 30 Řevnice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Připomínka se týká ploch B3
čj. MUCE 41916/2016 OUP Chybou je chybějící regulace počtu bytových jednotek v plochách B3. Navrhuji
proto ponechat na plochách B3 regulaci počtu bytových jednotek na tři.
Odůvodnění: Mojí připomínkou chci upozornit na zmíněný nedostatek pro případ, že by přeci jen nebyla jednoznačná shoda, že jde skutečně o chybu vyžadující nápravu. Chtěl bych totiž upozornit na reálný důsledek takové chyby.
Tento důsledek můžeme všichni pozorovat v naší sousední obci, v Letech
v ulici Karlštejnská. Stejně tak jako některé plochy B3 v návrhu ÚP Dobřichovic se jedná o okraj obce. Podíváme-li se na zastavěnost v červeném obdélníku
na prvním obrázku (viz podání), na první pohled si možná ani nevšimneme ničeho tolik dramatického. Zastavěnost v tomto případě je zde ještě pod 50 %.
Teprve počet bytových jednotek je v tomto případě zásadní. Například jen
v domě označeném modrým čtvercem jich je 9.
Neblahý důsledek si můžeme prohlédnout na následujícím obrázku (viz podání), kde je cca 100 bytů na samém okraji obce tvořící téměř monolitickou hmotu domů mezi silnicí bez chodníku a polem. Z tohoto pohledu by ani ustoupené
3. NP a snížení zastavěnosti na 25 % situaci zásadně nezměnilo.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.15).

130

Lenka Horáčková,
K Závětinám 727, 155 00 Praha 5

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42264/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
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Petr Horčík,
Konipasova 521,
252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Architekt nepoužívá termín rodinný dům při určení typu 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42717/2016 OUP
zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována platným
Míra akceptování připomínky bude závislá na odÚP. Místo toho používá nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje
borném posouzení Projektantem, který v textové
kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve stavčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
bě není totéž jako RD – naopak, může jít o dům bytový.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Odůvodnění: Definice RD je přísnější a není jasné, proč ji architekt nepoužíakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborvá. Dopady této technologické změny mohou být velké, zejména v oblastech,
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připokde dosud byly povoleny pouze RD.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 2. Připomínka akceptována částečně.
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
textu:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
3. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
3. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky

198 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
4. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 4. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat teprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořidy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
zovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
(bod SJ-VI*2).
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
5. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
6. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 6. Připomínka akceptována.
šíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
7. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 7. Připomínka akceptována.
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frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
8. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 8. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet v
současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53bj) –
to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
oby-vatel Dobřichovic 3560.
9. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
10. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 10. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklostezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
11. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
11. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
12. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 12. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
13. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 13. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivč. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí pouvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozvodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat in-
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tenzivní využití pro cestovní ruch.
14. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
15. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
16. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
14. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

15. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).

17. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
18. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba18. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
19. Připomínka akceptována částečně.
19. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
20. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
20. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
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2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodní-
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ky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou, která by znehodnocovala kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se
objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova,
nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
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Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní ob-
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služnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
24. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
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byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
25. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
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„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
27. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 27. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
28. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
28. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
30. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
31. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
31. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
32. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
32. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
33. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
33. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u od-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

skočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

132

Ing. Milan Hron,
Na Vyhlídce 333,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Dotčené území: Parcely č. 2791/1 a 2791/2
čj. MUCE 42710/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s návrhem ÚP Dobřichovic.
Mé výše uvedené parcely jsou v návrhu pokládány za les.
Žádám Vás o změnu funkce v ÚP z lesa na oblast bydlení nebo alespoň chaty
či zahrady tak, jak je to v návrhu okolních parcel.
Odůvodnění:
1. Parcely jsou oploceny, je zkolaudována přípojka na elektrickou síť, jsou zde
zasazeny ovocné stromy a v horní i spodní části jsou využívány jako zahrada. Nejsou v záplavové zóně a splňují i další parametry vyhovující spíše bydlení než lesu.
2. Parcely jsou srovnatelné s těmi, které jsou v návrhu ÚP zakresleny pro účely
bydlení (B7), usedlost v krajině (UK), chaty (CH) a zahrady ve městě (ZM).
3. Navrhovaný ÚP může negativně ovlivnit případnou další možnost využití
uvedených parcel.
4. V této lokalitě vzniklo hned několik novostaveb a charakter terénu i porostu
je u všech totožný.
5. Majitelé sousedních parcel (Petra Tesařová, V. Kalina) mají obdobné připomínky.

Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 2791/1 a 2791/2, k. ú. Dobřichovice, jsou lesní pozemky s ochranou jako PUPFL podle zákona č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a proto jsou zařazeny návrhem ÚP do
plochy L – lesy. Předmětné pozemky nelze srovnávat
s pozemky uvedenými v odůvodnění připomínky podatelem, protože se u nich jedná o zastavěné stavební pozemky. Pozemky parc. č. 2791/1 a 2791/2 jsou
nezastavěné, bez staveb, a i podle regulativů platného ÚPnSÚ Dobřichovice, ve kterém jsou tyto pozemky vymezeny jako plochy MLL – mimolesní zeleně –
lesní enkláva v zastavěném území, na nich byly nepřípustné jakékoliv stavby kromě zařízení technické
infrastruktury a vybavení hřišť. Charakter území zůstane zachován dle návrhu ÚP, protože neexistuje
vyšší veřejný zájem na zastavění cit. pozemků, než je
zájem na ochraně PUPFL.
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Jiří Hronek,
Pražská 386, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41278/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Luděk Hrudka,
Pražská 558, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Dotčené území: Obchodní ulice Pražská
čj. MUCE 42255/2016 OUP Text připomínky:
a) Nesouhlas s navrhovanou OBCHODNÍ ULICÍ PRAŽSKÁ
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a) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na
odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede,
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b) Nesouhlas se zařazením části areálu nynějšího Sokola do oblasti STARÉ
CENTRUM C1
c) Nesouhlas s určenou stavební čárou (5 m od ulice) a obchodním parterem

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
připomínce, která se týká výsledku projektové
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který
ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě,
vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu
ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.12).
b) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
c) Připomínka neakceptována.
Odstup budov od uliční čáry 5 m není závazným
parametrem, protože je u něj uvedeno „zpravidla“, nejedná se proto o regulativ příslušející
svou podrobností RP, a „obchodní parter“ není
podrobnost, ale způsob využití plochy.

Odůvodnění:
a) Hrubý zásah do klidné zahradní čtvrti. Prudký nárůst zastavěnosti a s tím
spojené snížení plochy pro vsakování srážek. Nová regulovaná výška budovy (až 14 m). Možnost postavit téměř vše.
b) Ponechání areálu Sokol pouze pro sportovní využití.
c) Podle stavebního zákona nesmí obsahovat ÚP podrobnosti náležející RP.
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Alena Hrudková,
Pražská 558, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42257/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
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Michaela Hrudková,
Pražská 243, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42260/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
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Růžena Hrudková,
Pražská 243, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42254/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 134 tohoto vyhodnocení.
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Veronika Hudcová,
Okrouhlo 108, 254 01 Okrouhlo

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 8. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 39856/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

139

údaje o podateli připomínky
Iva Chaloupková,
Jiráskova 677, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 8. 6. 2016 pod 1) Obchodní ulice – OU
čj. MUCE 39918/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou.
Žádám, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí
Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic.
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu.
Návrh umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady
stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být „velký truhlík“ – 40 cm
zeminy s vegetací na podzemní stavbě. To je velmi nevhodné řešení. Nešlo by
realizovat bez trvalého umělého zavlažování a navíc by se tím zmenšovala plocha pro vsakování srážek.
Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je
možné dělení či scelování pozemků dle chuti. To může danou oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy a nákl. auta.
2) Staré centrum C1
Text připomínky:
a) Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2,
a o výšce až 20 m a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co
umožňuje RP centra.
b) Dále nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do
této oblasti – Staré centrum C1.
Odůvodnění: ad a) Před několika lety byl schválen RP centra, který omezil na
většině území centra výškovou hladinu na přízemí patro a podkroví. Nechápu,
proč nyní mají být povoleny budovy až 20 m vysoké v případě šikmé střechy.
Takové domy by mohly být až pěti či šestipodlažní? A s takovým půdorysem?
To nedává smysl.

140

Ladislav Chmelař,
Hálkova 358, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
čj. MUCE 42721/2016 OUP v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice Pražská.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních
čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech
regulativech bydlení podporována jak maximální velikosti budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.1).

141

Ladislav Chmelař ml.,
Hálkova 358, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 140 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42712/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 140 tohoto vyhodnocení.

142

Jarmila Chmelařová,
Hálkova 358, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 140 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42715/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 140 tohoto vyhodnocení.

143

Petr Chrpa,
Raisova 247, 252 29 Dobřichovice;
Barbora Scheinherrová,
Omská 1021/47, 100 00 Praha 10

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42725/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.

144

Jana Chvalová,
5. května 624, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41300/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

145

Marek Jakoubek,
Kroupova 3125/24, 150 00 Praha 5

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42335/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

146

Iveta Jakoubková,
Kroupova 3125/24, 150 00 Praha 5

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42330/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

147

Jiří Janouš,
Pražská 211, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42154/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

148

Jaroslava Janoušková,
5. května 11, 252 29 Dobřichovice

Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
ze dne 15. 6. 2016;
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42195/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

149

Ivana Janoušová,
Pražská 211, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42153/2016 OUP

150

MUDr. Blanka Jansová,
Na Vyhlídce 753,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při ur- 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42759/2016 OUP
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
Míra akceptování připomínky bude závislá na odstávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro
borném posouzení Projektantem, který v textové
všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydleakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásní“, který ale zahrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor3 bytové jednotky ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1,
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoB2, B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD. Nejasný je
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
termín soubor staveb – co se jím myslí. Chybí jednoznačný výklad.
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení,
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
bydlení. RD obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanévšak 3 byty.
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavDefinice RD, která je v současném ÚPnSÚ používána na všech plochách BC
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
(v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
(stanoví podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá
používat, když doposud byla v Dobřichovicích v ÚPnSÚ bez problémů ve
všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno,
aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit stávající charakter území.
Dopady této terminologické změny mohou být velké, a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel.
Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu
architekt dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚPnSÚ na většině území Dobřichovic bez problémů
používáno omezeni výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak

úplné znění nebo významná část připomínky
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňuji vysoké šikmé střechy – až 6 m,
tj. v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží –
3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter
území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny (např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by
požadavek stávajícího ÚPnSÚ na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina
stavebních pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím, považuji za nepodstatný, vzhledem
k tomu, že Návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problémů ve všech uváděných oblastech bez problémů používán
a investoři s ním neměli problém.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obé ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí...“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodněni: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 3. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
4. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
4. Připomínka akceptována částečně.
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklosOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocen-
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ter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
5. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve
5. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
6. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 6. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivč. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí pouvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozvodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
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uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
9. REGULATIV C1 – Staré centrum
9. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
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a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
10. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
10. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyrpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
šovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
11. REGULATIV OU – obchodní ulice
11. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
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• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se
objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova,
nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
12. Připomínka akceptována částečně.
12. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
13. Připomínka akceptována částečně.
13. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
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staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
14. Připomínka akceptována částečně.
14. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostické-
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ho ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
15. Připomínka akceptována částečně.
15. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
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ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
16. Připomínka akceptována částečně.
16. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
17. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 17. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
18. Připomínka akceptována částečně.
18. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
19. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
19. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých bu-
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dov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
20. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
20. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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Blanka Jansová,
Na Vyhlídce 753,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 150 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42760/2016 OUP
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Sylva Jelínková,
ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Komenského 1368, 252 28 Černošice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41286/2016 OUP
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Tomáš Jícha,
Krajníkova 110,
252 29 Dobřichovice;
Petra Jíchová,
Krajníkova 110,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Dotčené území: Pozemek 2470/1 (mapa KN viz příloha 3)
čj. MUCE 42169/2016 OUP Text námitky: Jsme vlastníky těchto nemovitostí v k. ú. Dobřichovice:
– pozemek parc. č. 2434/12 o výměře 197 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 938, RD,
– pozemek parc. č. 2434/6 o výměře 1003 m2, zahrada,
– pozemek parc. č. 2435 o výměře 11 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
– pozemek parc. č. 2470/1 o výměře 157 m2, ostatní plocha
zapsané na LV 1610, pro k. ú. Dobřichovice, obec Dobřichovice, tedy v územním obvodu, kde státní správu vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-západ.
Adresa RD, je Svážná 938, Dobřichovice, PSČ 252 29. Výpis LV z KN a mapu
z KN přikládáme (příloha 1 a 2).
Dle návrhu ÚP má vést přes náš pozemek (zahradu) 2470/1 (mapa z KN viz
příloha 3) pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici Strmá (výřez
z hlavního výkresu návrhu ÚP Dobřichovice viz příloha 4).
Vymezeným propojením jsme kráceni na svých vlastnických právech, jakož
i na právu na soukromí.
Žádáme, aby na základě těchto námitek bylo od uvedeného záměru – pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici Strmá – upuštěno.
Odůvodnění: Uvedené pozemky tvoří jako jeden celek zahradu, kterou využíváme k relaxaci, odpočinku a aktivitám našich malých dětí, pěstování ovoce
a zeleniny pro naše malé děti.
Navíc uvedené propojení nemá žádného smyslu, neboť stávající propojení je
zcela dostačující. Navíc propojení vede do slepé odbočky z ulice Strmá k RD
tam umístěným.
Vymezeným propojením jsme kráceni na svých vlastnických právech, jakož
i na právu na soukromí.
Přílohy:
1. Výpis LV z KN
2. Vyznačení pozemků ve vlastnictví SJM Jícha Tomáš Ing. a Jíchová Petra
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 150 tohoto vyhodnocení.
Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
Připomínka akceptována.
Pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici
Strmá, přes pozemek parc. č. 2470/1, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů připomínky, bude z návrhu ÚP vypuštěno – viz Pokyny (bod SJ-VI*13).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

3. Vymezení území dotčeného námitkou (pozemku 2470/1) ve vlastnictví SJM
Jícha Tomáš Ing. a Jíchová Petra
4. Vyznačení návrhu pěšího propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici
Strmá
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Ing. Šárka Jindřichová,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 19. 5. 2016 pod Dotčené území: pozemek parc. č. 2955/2, dům čp. 582
čj. MUCE 35015/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím se zařazením celého pozemku, na kterém se nachází výše uvedený bytový dům, do kategorie „plochy soustředěné bytové zástavby“ (uvedeno v tzv. „hlavním výkresu“).
Odůvodnění: Díky svému umístění mimo zástavbu obce, v podstatě je součástí
lesa a nikoli součástí obecní zástavby, je výše uvedený pozemek využíván rekreačně či jako „mimolesní zeleň“. Pro tento charakter bydlení jsem si koupila
byt ve výše uvedeném BD.
Navrhované zařazení celého pozemku do kategorie „bytové domy“ umožní postavit na pozemku další BD a tím se současná kvalita a cena bydlení v této části
obce znehodnotí. Výstavbou dalších BD v okolí domu Na Vyhlídce 582 se také
naruší jednotný charakter celé této dobřichovické čtvrti. Ve výše uvedeném návrhu ÚP je celá čtvrť na pravém břehu řeky Berounky v kategorii „individuální
bytová zástavba – čisté bydlení“, z tohoto důvodu nesouhlasím, aby právě na
pozemku, který je jednak součástí lesa a jednak velmi vzdálen od centra Dobřichovic a od nádraží, byla umožněna výstavba dalších BD. Zvýšením počtu bytů
právě v místě na konci ulice Na Vyhlídce se z této ulice stane pouze, pro chodce a cyklisty nebezpečná, „dopravní spojnice“ na nádraží a do centra Dobřichovic (ulice Na Vyhlídce není průjezdná, prakticky se nedají použít chodníky,
je v ní dětské hřiště, v některých místech vedle sebe neprojedou dvě vozidla).

Připomínka neakceptována.
Připomínka je podle obsahu uplatněna k hlavnímu
výkresu platného ÚPnSÚ Dobřichovice, který vymezuje pozemek parc. č. 2955/2, k. ú. Dobřichovice, jako návrhovou plochu BD – soustředěné bytové zástavby (bytové domy), který byl schválen v roce
1996, a proto nemohl být projednáván. Návrh ÚP
Dobřichovic vymezuje stejný pozemek s bytovým
domem čp. 582 jako plochu B2 – bydlení – domy ve
svahu a k tomu připomínka uplatněna nebyla.
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Pavel Jovanovič,
Pražská 244, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Popis: Obchodní ulice (OU)
čj. MUCE 41931/2016 OUP Text připomínky: Formou připomínky k ÚP chci vyjádřit svůj názor k regulativům uvedeným v návrhu ÚP města Dobřichovice. Textové části aktuální k datu
27. 4. 2016. Konkrétně se připomínka týká návrhů pro území pojmenované jako „Obchodní ulice“, zejména navrhovaných regulativů pro toto území i návrhů jeho funkčního využití, které vzhledem k současnému charakteru zástavby
a dispozici považuji za krajně nevhodné.
Odůvodnění:
Území, které nový ÚP vymezuje jako „Obchodní ulice“, má povahu obytné zástavby rodinných domů se středně velkými zahradami a svým charakterem se
téměř vůbec neliší od okolní zástavby, kterou návrh ÚP vymezuje jako zónu
B3 (Bydlení – Zahradní čtvrť). Tento ráz zástavby si já i místní občané přejeme
i nadále zachovat. Z hlediska rozvoje obce považuji za nevhodné snažit se no-

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
vými regulativy vytvořit v tomto území prostor pro vznik obchodního parteru,
natož pak pro „obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby“ nebo
„sociální zařízení, ubytovny nebo administrativu“, jak to nový ÚP navrhuje.
Proto považuji za nepřípustné zásadním způsobem zvýšit možnou zastavěnost
pozemků ze současných 20 % (v nyní platném ÚP pro toto území) až na 60 %,
jak navrhuje nový ÚP a rovněž nové způsoby využití pozemků (viz předchozí
odstavec). Vyšší míra zastavěnosti a současně nestanovení minimální ani maximální velikosti pozemku může vést snadno k dělení, nebo zcelováni pozemků
a výstavbě větších obytných, administrativních nebo nerušících průmyslových
celků (až do přípustné rozlohy 300 m2, jak navrhuje nový ÚP) a značnému
zhuštění zástavby. To by vedlo k dalšímu nárůstu dopravy (nejen) na Pražské
ulici se všemi negativními dopady na místní obyvatele a navíc by byl nenávratně ztracen charakter vilkové zástavby, která vytváří příjemné prostředí pro život obyvatel. Navíc plochy pro komerční služby (obchody, drobné provozovny
apod.) jsou dle mého názoru dostatečně vymezeny v okrajových částech obce,
kde mají své místo a běžné obchody a služby denní potřeby mají prostor i v
centru obce (v okolí školy a nákupního střediska v zóně označované jako C1
v návrhu nového ÚP), kde je vymezená rozloha dostatečná a umožňuje lidem
realizovat uspokojivě své potřeby.
Věřím, že návrh nového ÚP a regulativy pro zónu „Obchodní ulice“ vznikly
pouze nedostatečným porozuměním místní situace a povaze a charakteru zástavby, a proto je možné je dále v procesu komunitního plánování společně
s občany a zastupiteli města modifikovat ke spokojenosti všech stran a připravit
nový ÚP do takové podoby, aby skutečně sloužil svému účelu – tedy aby vymezoval rozvojové podmínky a respektoval zájmy občanů, politické reprezentace města i obecného rozvoje společnosti.
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Mgr. Jana Jovanovičová,
Pražská 244, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Dotčené území: Obchodní ulice „Pražská“
čj. MUCE 40572/2016 OUP Text připomínky:
1. Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí „Pražská“. Jedná se o oblast RD
v zahradách, jejichž výšková hladina je vyrovnaná a kde jsou vytvořeny
podmínky klidného bydlení. Jsem zaměstnankyní ČHMÚ a od roku 1999
máme v provozu ve Francouzské ulici čp. 572 meteorologickou stanici, kde
byl 20. 8. 2012 naměřen teplotní rekord.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).

1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2. Nesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ v souč. ÚP 2. Připomínka akceptována částečně.
pojmem „bydlení v navrhovaném ÚP“.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
Odůvodnění:
ad 1. Návrh ÚP umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu a je zde
povoleno vše kromě skladových areálů, odstavných ploch pro auta a nákladní auta. To vše by mělo negativní vliv na měření v meteorologické
stanici. Jsem pro zachování dosavadních regulativů ve stávajícím ÚP.
ad 2. Z návrhu vyplývá, že by se i mimo centrum mohly stavět BD, s čímž nesouhlasím.
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Jana Jovanovičová,
V Hůrkách 2144/3, 158 00 Praha 5

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 155 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41919/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 155 tohoto vyhodnocení.
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Markéta Jurigová,
Matějov 12, 257 91 Sedlec-Prčice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41277/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Martin Jůza,
Nušlova 2284/33, 158 00 Praha 5

ze dne 27. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod K návrhu ÚP Dobřichovic zveřejněnému 2. 5. 2016 uplatňuji následující dvě
čj. MUCE 37955/2016 OUP připomínky.
Připomínka č. 1
Pozemek č. 1862/6 k. ú. Dobřichovice žádám změnit charakter využití z orné
půdy (OP) na zahradu v krajině (ZK). Pozemek je oplocen a využíván jako
udržovaná zahrada.

Připomínka č. 1 akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1862/6, k. ú. Dobřichovice,
zařazeného návrhem ÚP do plochy OP – orná půda
bude změněno na plochu ZK – zahrady ve volné krajině, pozemek nelze využít jako ornou půdu – viz Pokyny (bod SJ-VI*14).
Připomínka č. 2
Připomínka č. 2 neakceptována.
Pozemky č. 1860 a 1861 k. ú. Dobřichovice žádám změnit na charakter usedPozemky parc. č. 1860 a 1861, k. ú. Dobřichovice,
lost v krajině.
zůstanou zařazeny návrhem ÚP do plochy CH – chaTento požadavek zadávám z důvodu nutné obnovy elektrického vedení. Nyní
ty a zahrádky, a to v souladu s platným ÚPnSÚ Dobjsou 3 objekty v této lokalitě (z toho 2 trvale obydlené) připojené na společném řichovice, který cit. pozemky vymezil jako Ry – plostarém a nevyhovujícím hliníkovém kabelu, který vykazuje značné poklesy na- chy pobytové rekreace, protože se jedná o zastavěný

231 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
pětí. Měřící hodiny jsou umístěné až v ulici Jiráskova. Pro provedení obnovy
el. vedení a logické rozdělení odběrů pro jednotlivé objekty společnost ČEZ
vyžaduje tuto změnu charakteru, aby souhlasila s umístěním měřících hodin
u jednotlivých pozemků. Tento dlouhodobě trvající problém je umocněn současným rozšířením spotřebičů vyžadujících el. připojení.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona] stavbou pro rodinnou rekreaci če. 353.
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Michal Kabelka,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42121/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

161

Monika Kabelková,
Na Hroudě 208/33, 100 00 Praha 10

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42325/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

162

Pavel Kácha,
Polní 720, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Připomínka č. 1
čj. MUCE 40851/2016 OUP Území: Plocha v zastavitelném území „OU – Obchodní ulice“ Pražská
Připomínka: Nesouhlasím se záměrem přeměnit charakter ulice Pražská ze
zahradní čtvrti na obchodní ulici. Navrhovaný regulativ požaduje příliš malé
procento zahrady a na rozdíl od jiných ploch zastavitelného území neomezuje
maximální ani minimální velikost pozemku ani možnosti jejich scelování a dělení. Příprava na obchodní parter by měla být dobrovolná stejně jako orientace
pobytových místností.
Odůvodnění: Přeměna charakteru ulice Pražská neodpovídá záměru zachovat
současný charakter Dobřichovic jako zahradního města. Při požadovaných
20 % zahrady a maximální velikosti budovy 300 m2 bude možné větší pozemky rozdělit na několik menších (od 500 m2) a na každém z nich postavit budovu o maximální velikosti 300 m2. Takové stavby nejsou slučitelné se zahradním charakterem města a významně ovlivní i kvalitu využívání sousedících pozemků v regulativ B3. Pokud by celá ulice Pražská měla být připravena na obchody, bude problém s jejich zásobováním a parkováním zákazníků. Živá a vyhledávaná ulice nemůže vzniknout okolo nejvytíženější komunikace v obci.
Příprava na obchodní parter a podnikatelské využití vlastního domu by mělo
být svobodnou volbou, kterou by neměl ÚP přikazovat (viz Prostorové regulativy na straně 26 návrhu ÚP). Maximálně by měl regulovat velikost komerčního prostoru v části obce určené k bydlení, ale neměl by majitele nutit ke stavbě
nebo přípravě obchodu. Navíc obchodní parter nedává smysl, pokud bude dům
odstoupený od uliční čáry o 5 metrů a bude tedy relativně hluboko v zahradě
majitele domu.
Připomínka č. 2
Území: Plocha v zastavitelném území „B3 – Bydlení – Zahradní čtvrť“
Připomínka: Maximální velikost budovy 300 m2 je příliš velká. Nesouhlasím
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Připomínka č. 1 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.12).

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka č. 1 podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
s povinnou orientací pobytových místností do uličního prostranství.
Odůvodnění: Budova o velikosti 300 m2 je výrazně větší než ostatní, které se
v oblasti vymezené regulativem B3 běžně vyskytují. Orientace domu na pozemku by měla být svobodnou vůlí majitele pozemku a nenařizovat mu orientaci pobytových místností na konkrétní směr, ale umožnit mu otevřít svůj dům
do jím preferované světové strany.
Připomínka č. 3
Území: Dopravní stavba „D14 – nová polní cesta z Anglické na sever směrem
na Krásnou stráň“
Připomínka: Nová polní cesta tímto směrem není potřeba, protože o jeden
blok východně je další polní cesta stejným směrem.
Odůvodnění: Volná cesta do krajiny je hned o blok východněji, proto je tato
cesta nadbytečná a způsobila by jen další výdaje obce na její zřízení a údržbu.
Navíc by tato cesta zmenšila množství dostupné orné půdy, které je čím dál
větší nedostatek a měla by se spíše chránit pro další využívání.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka č. 3 neakceptována.
Dopravní stavba D14 „Nová polní nezpevněná pěší
a cyklistická cesta severním směrem v prodloužení
ulice Anglické, propojující stávající zástavbu s přírodní lokalitou Krásná stráň“, jak je uvedeno v subkapitole D.1.1 „Dopravní stavby“ textové části návrhu ÚP, zůstane v návrhu ÚP zachována, protože
se souběžnou liniovou zelení dotváří ráz krajiny
a zvyšuje její biodiverzitu, popř. může působit i v
protierozní ochraně půdy. Tato polní cesta je již od
roku 1996 vymezena platným ÚPnSÚ Dobřichovice.
Připomínka č. 4
Připomínka č. 4 neakceptována.
Území: Dopravní stavba „D25 – zúžení vozovky v ulici Pražská na 5,5 m“
Dopravní stavba D25 „Doplnění chybějících chodPřipomínka: Nesouhlasím se zúžením Pražské ulice.
níků po obou stranách ulice Pražská. Zúžení vozovky
Odůvodnění: Zúžení Pražské ulice může přinést zklidnění dopravy, ale jen za v ulici Pražská na 5,5 m“, jak je uvedeno v subkapicenu většího nebezpečí pro účastníky silničního provozu. Na silnici se běžně
tole D.1.1 Dopravní stavby textové části návrhu ÚP.
pohybují osobní auta, nákladní auta, autobusy í zemědělské stroje a zúžení sil- Dopravní stavba D25 byla návrhem ÚP vymezena
nice jen zkomplikuje dopravu ve vytížených časech, ale nezabrání nočním prů- na základě požadavku subkapitoly E.1 „Dopravní injezdům v rychlosti vysoko nad povolených 50 km/h.
frastruktura“ kapitolou E „Požadavky na řešení vePodélné parkování, které je zobrazeno na nákresu budoucí vize Pražské, na
řejné infrastruktury“ schváleného zadáním ÚP a janejvytíženější komunikaci v obci, způsobí hlavně dopravní problémy. Očeká- ko dopravní opatření má smysl ke zvýšení plynulosti
vané zklidnění dopravy povede k tomu, že tranzitní doprava se bude na území a bezpečnosti dopravy, a proto bude v návrhu ÚP
obce zdržovat delší dobu a tedy tu bude delší dobu vypouštět výfukové plyny. ponechána.
O zklidnění dopravy má smysl uvažovat, až dojde k jejímu výraznému snížení
díky realizací nových objízdných koridorů (Řevnice – Mořina – Chýnice a východní obchvat Dobřichovic).
Připomínka č. 5
Připomínka č. 5 neakceptována.
V návrh ÚP není etapizace stanovena a pro lokalitu
Území: Nově plánovaná zástavba v oblasti Dlouhého dílu a na sever od ulice
Dlouhý díl je závazný RP Dobřichovice – Dlouhý díl
Polní.
Připomínka: V předchozí verzi návrhu byla zmíněna etapizace nové zástavby, účinný od 14. 10. 2010, který využití území Dloudýž
díl reguluje v podrobnosti RP. Podle názoru pořizokterá ale v současném návrhu není. Proč?
vatele není třeba v lokalitě Dlouhý díl stanovovat
Odůvodnění: V předchozí verzi návrhu ÚP bylo zmíněno, že nejdříve musí
být zastavěno alespoň 80 % pozemků plánovaných k zástavbě v lokalitě Dlou- návrhem ÚP pořadí změn v území, což by vyvolalo
hý díl a až poté bude možné zahájit výstavbu v další části plánované pro novou následně povinnost upravovat RP Dobřichovice –
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
zástavbu (na sever od Polní ulice). Toto omezení mi přišlo užitečné, protože
minimalizuje náklady na nové inženýrské sítě a další infrastrukturu a je tak zajištěno, že se nebude město současně rozšiřovat na několika místech najednou.
A pokud se někde rozšíří, tak bude nová infrastruktura adekvátně využita.

163

Klára Kajerová,
Žatecká 98/1, 110 00 Praha 1

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Připomínka č. 1
čj. MUCE 42274/2016 OUP Dotčené území:
Pravý břeh řeky Berounky, oblast kempu, v návrhu označená S2 – kemp a tábořiště.
Text připomínky: V návrhu ÚP je, oproti dosud platnému ÚPnSÚ, nepochopitelně rozšířena hranice zastavitelného území o plochu přibližně odpovídající
ploše kempu. Toto území se však nachází v aktivní průtočné zóně, kde ze zákona nelze umísťovat žádné stavby!!!
Ustanovení § 23 vodního zákona stanoví:
Záplavové území je vymezeno záplavovou čárou, což je křivka odpovídající
průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní.
V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle ÚP vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového
území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Území aktivní zóny při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje
životy, zdraví a majetek lidí. V aktivní zóně záplavových území se nesmí
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se
upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na
ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem. Dále
lze provádět stavby, jimiž se zlepšují odtokové poměry, stavby pro jímání
vod, odvádění vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně je dále zakázáno těžit
nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod. Zakázáno je skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty. Rovněž se nesmí zřizovat
oplocení, živé ploty a jiné překážky a dále je zakázáno zřizovat tábory,
kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo aktivní zónu v záplavovém
území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v
případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Prostorové regulativy v návrhu ÚP umožňují stavby „nezbytné dopravní a technické infrastruktury, související s hlavním využitím plochy“. Regulovaná výška budovy je stanovena na 4 m a 1 nadzemní podlaží, přičemž velikost budovy
není stanovena!!!
Dále návrh ÚP pro stávající stavby nad rámec přípustného využití umožňuje
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Dlouhý díl.

Připomínka č. 1 akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem č. 254/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a omezující podmínky využití plochy S2 budou uvedeny v kapitole F
„Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
„udržovací práce“.
Odůvodnění: V současné době v tomto území probíhá výstavba nových, zděných objektů (dokonce vyšších než uváděné 4 m v návrhu ÚP), stávající dřevěné chatky jsou namísto „nutné údržby“ přestavovány, ve východní části směrem k mostu byl rozšířen násep z materiálu vytěženého při bagrování koryta.
V případě povodní bude mít tato výstavba značný vliv na odtokové poměry
a přímo ohrozí majetky i zdraví občanů.
Připomínka č. 2
Dotčené území: Část areálu TJ Sokol Dobřichovice přiléhající ke kruhovému
objezdu na Pražské ulici, v návrhu označená C1 – staré centrum.
Text připomínky: V návrhu ÚP je, oproti dosud platnému ÚP, část pozemků
Sokola zařazena do kategorie plochy C1, kde je možná i výstavba bytových
domů, budov pro obchod a služby, provozovny řemeslné výroby atd. Myslím,
že v tomto areálu je umožnění další výstavby zcela nepřípustné. Nechápu, proč
by měl být součástí „starého centra“.
Odůvodnění: Myslím, že celý areál Sokola by měl být zařazen do kategorie S1
– sport a rekreace, aby bylo zachováno jeho využití pro účely, k nimž byl vybudován. Regulativy způsobu využití v kategorii S1 jsou pro další rozvoj areálu
zcela postačující.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).
Připomínka č. 3
Připomínka č. 3 akceptována částečně.
Dotčené území: Levý břeh Berounky – plochy označené B3 – zahradní čtvrť Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky poText připomínky: Návrh nového ÚP umožní stavbu BD v oblasti s klasickými datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
RD v zahradách, čímž může dojít k výraznému navýšení hustoty osídlení v této
oblasti.
Nesmyslný je zejména regulativ č. 2 Procento zahrady, kdy do procenta nezpevněné plochy se započítává i vegetace na podzemní stavbě, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 40 cm!!! Regulovaná výška až 14 m budovy v kombinaci s tímto regulativem, umožní výstavbu BD o velkém množství bytů,
značný nárůst dopravy, zvýšení procenta zpevněných ploch atd.
Odůvodnění: Návrh nového ÚP mění charakter dotčeného území a dopady na
kvalitu bydlení v této oblasti budou převážně negativní. Stejně negativní vliv
mohou mít, na srážkoodtokové vztahy v daném území, podzemní konstrukce
a větší procento zpevněných ploch.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

164

Miroslav Kálal,
Karlická 640, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40859/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

165

Martina Kálalová,
Karlická 640, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40863/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

166

Václav Kalina,
K Třešňovce 418, 252 29 Karlík

ze dne 26. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Dotčené území: parcela 2962/1, Dobřichovice
čj. MUCE 37957/2016 OUP Text připomínky: Připojuji se tímto k připomínce sepsané pí. Tesařovou. Žádám v ÚP změnu funkce mé parcely z lesa na oblast bydlení nebo alespoň chaty či zahrady, tak jak je to v návrhu sousedních a okolních parcel.
Odůvodnění:
– Parcela je oplocená, má přípojku elektřiny, není v záplavové zóně a splňuje
i další parametry vyhovující spíše bydlení než lesu.
– Parcely 2962 i 2961 jsou srovnatelné s těmi, které jsou v plánech jako bydlení (B7), usedlost v krajině (UK), chaty (CH) a zahrady ve městě (ZM).
– Doposud byly tyto parcely vedeny jako individuální rekreace. Změnou na les
nám podstatně snížíte tržní hodnotu parcel a to zcela bezdůvodně.

Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 2962/1, k. ú. Dobřichovice,
zařazeného návrhem ÚP do plochy L – lesy bude
změněno na plochu ZM – zahrady ve městě, vymezení pozemku parc. č. 2962/2 se stavbou pro rodinnou
rekreaci če. 84 jako plochy CH – chaty a zahrádky
zůstane nedotčeno – viz Pokyny (bod SJ-VI*15).
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Mgr. Jiří Kaucký,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
Pavlišovská 2289/13, 193 00 Praha 9 zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Dotčené území: Obchodní ulice + územní rezerva
čj. MUCE 42473/2016 OUP 1. K bodu Obchodní ulice (textová část str. 26):
Nesouhlasím s podmínkou „V území se specifickými podmínkami způsobu
využití se musí min. 50 % tohoto území využít pro občanské vybavení.“

2. K bodu D.1 Doprava (textová část str. 15) a k bodu J. Vymezení ploch a ko-
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2. Připomínka akceptována částečně.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
ridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití:
Nesouhlasím s územní rezervou (a následnou výstavbou) nového mostu bez
zřízení územní rezervy a následné výstavby severního obchvatu obce.
Odůvodnění:
ad 1. Odůvodnění Obchodní ulice: Vzhledem k tomu, že v současné době převažují na Pražské ulici RD, nevidím žádný důvod nutit vlastníky ke „komerčnímu“ využití jejich nemovitostí, respektive ve využití pro občanskou vybavenost. Technicky by to ani nebylo možné vzhledem k prakticky nulové možnosti parkováni na Pražské ulici a nevhodnému (zvýšenému) profilu Pražské ulice, který jak z hlediska bezpečnosti provozu (ulice
je relativně úzká a po sjetí vozidla z krajnice často následuje dopravní nehoda), tak z hlediska zaměření „obchodní ulice“ pro tylo účely zcela nevhodný. Stávající Pražská ulice připomíná spíše průtah městem.
ad 2. Odůvodnění územní rezerva: Tranzitní doprava v Dobřichovicích se stále
zvyšuje a vzhledem k charakteru Dobřichovic, jejich poloze v dolním Poberouní ve vztahu k Praze a měnícímu se způsobu života se dále zvyšovat
bude. Z tohoto důvodu považuji další zjednodušení stavbou nového mostu nadmístního významu bez návaznosti na léta plánovaný severní obchvat obce za nepřijatelné řešení, které nejen petrifikuje, ale dále prohloubí rozdělení Dobřichovic „magistrálou“ na obec na jih od Pražské
ulice a obec na sever od Pražské ulice, se všemi zdravotními riziky, riziky
pro občany, včetně školních dětí přecházejících rušnou komunikaci při
pohybu mezi školními budovami a trvalým negativním vlivem na životní
prostředí v této části obce.
Jako jediné logické řešeni, které je aplikováno ve všech obcích, kde je to
technicky možné, požaduji územní rezervu pro stavbu nového mostu navazující komunikace doplnit územní rezervou severního obchvatu obce,
kterým by byla tranzitní doprava odvedena do prostoru extravilánu mezi
Dobřichovicemi a Karlíkem.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
(bod SJ-VI*2).
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Josef Kecek,
Palackého 24, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40823/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

169

Marcela Keceková,
Egyptská 648/1, 160 00 Praha 6

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40825/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

170

Marta Philbrow Kingová,
Pražská 340, 252 29 Dobřichovice;
Samuel John King,
Pražská 340, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Obchodní ulice
čj. MUCE 42384/2016 OUP
Nesouhlasíme s návrhem učinit z ulice Pražská obchodní ulici. Žádáme, aby
bylo zanecháno původní členění, vyžadována příprava na obchodní parter je
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

zásahem do osobního vlastnictví. Není dána minimální velikost pozemku.
Zastavěnost až 60 % bez zpevněných ploch nekoresponduje s okolím a se
současným regulativem. Ve vilové obytné čtvrti se zahradami není možno
stavět budovy do velikosti 300 m2 a navržená výška budov (8 m + 6 m u šikmých střech a 8 m + 3,5 m u ustupujícího podlaží) je příliš vysoká. Procento
zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100.
Obchvaty by měly být součástí ÚP. Pražská ulice, jako spojnice na Řevnice
a Karlštejn, je již nyní přetížena dopravou – obzvlášť v období od jara do
podzimu s nárůstem o víkendech.

části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2. Staré centrum C1
2. Připomínka akceptována částečně.
Jsme proti povolení stavět v centru budovy 1000 m2 (respektive 2500 m2) a o
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
výšce až 20 m. Žádáme, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co umožňupodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
je RP centra. Zastavěnost z 50 % je příliš vysoká. V lokalitě je vymezena
hranice Q100 a není možný zásah do osobního vlastnictví.
3. Oblast Sokola
3. Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasíme, aby areál nynějšího Sokola byl zařazen do kategorie C1.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Město potřebuje a bude potřebovat dostatečnou plochu pro sportovní využití.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
4. Pojem „bydlení“
4. Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasíme s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ obecným
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
pojmem „bydlení“.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
Historicky velmi hodnotné a ojedinělé vilové čtvrti v Dobřichovicích by byly
novým ÚP nenávratně poškozeny. Také celkový ráz města by byl znehodnocen.
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Josef Klíma,
Strmá 158, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
čj. MUCE 42279/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
• bod C odst. 1: ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenč-
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude – ve všech
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
regulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanévýškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavUlice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
4. REGULATIV C1 – Staré centrum
4. Připomínka akceptována částečně.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
cími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
5. Připomínka akceptována částečně.
5. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
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POŘIZOVATELEM

budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
6. Připomínka akceptována částečně.
6. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob vyu-
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žívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
7. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
7. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
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Michal Klíma,
Kálikova 1553/2, 155 00 Praha 5

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42745/2016 OUP
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Mgr. Tomáš Klimek, Ph.D.,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Zdeňka Klimková,
Strmá 652, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: V navržených regulativech není zachováno využití území 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42281/2016 OUP
Míra akceptování připomínky bude závislá na odpro bydlení v RD, ale jako hlavní využití je uvedeno bydlení. U řady regulativů i ve vyloženě zahradních čtvrtích, jako je Brunšov či rezidenční zástavborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ba na pravém břehu, jsou povoleny BD i ŘRD, případně 2RD. Domníváme
se, že změna formulace uvedená v hlavním využiti území tj. z bydlení v RD
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásobecně na bydlení, není v souladu s navrhovanou koncepcí zachovat a posílit
hodnotný charakter rezidenčních čtvrtí. V souvislosti s touto změnou je pak
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připov navržených regulativech povolena i vyšší výška budov.
Domníváme se také, že pro potenciální investory pak nemusí být cílem výmínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
stavba RD, tj. zpravidla domu pro 1 rodinu, ale spíše investice do výstavby
bytu či ŘRD za účelem jejich následného prodeje s cílem využít stanovený
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
regulativ v maximální možné míře, což nepovažujeme za žádoucí.
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
Ve stávajícím ÚP je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj.
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

plochy, které jsou nyní regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
a část C1, C2.
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéOdůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavdvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení,
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostoru určena
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
k bydlení. RD obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytu, maximálně
však 3 byty. Definice RD, která je v současném ÚP používána na všech plochách BC (v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je
přísnější (stanoví podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt
odmítá používat, když doposud byla v Dobřichovicích v ÚP bez problému ve
všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno,
aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit stávající charakter území. Pokud dosud bylo v ÚP na většině území Dobřichovic bez problému používáno omezení výstavby na RD
a negenerovalo to žádné problémy a Zadání ÚP nežádalo jakoukoliv změnu
v tomto směru (naopak – zachování charakteru obytných čtvrtí), pak zrušení
této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami
v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu
(navržené regulativy plošně umožňují vysoké šikmé střechy – až 6 m, tj.
v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží –
3,5 m) je v jasném rozporu se Zadáním (tj. chránit charakter území, zahradní
charakter obytných čtvrtí). Architekt v diskuzích argumentuje, že definice
RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu se dvěma
podzemními podlažími. Svahy v Dobřichovicích, dosud regulativem určené
pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny (např. ul. K Lomu),
a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího
ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval a volali by po jeho zrušení/rozvolnění.
Většina stavebních pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších
svazích nenachází. Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím, považujeme za nepodstatný,
vzhledem k tomu, že návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD
byl doposud bez problému ve všech uváděných oblastech bez problému používán a investoři s ním neměli problém (v oblasti Brunšova, i jinde lze najít
mnoho nových staveb RD s rovnou střechou). Uvolnění regulativu směrem
k BD a vyšším domům by bylo jednoznačně v neprospěch stávajících obyvatel (možné zhoršení kvality života, nárůst dopravy, změna charakteru čtvrti)
a zvýhodňovalo by budoucí investory. Návrat k přísnějšímu, dosud platnému
regulativu „rodinný dům“ by rovněž mohl být problematický, proto by měl
zůstat zachován tam, kde je platný i v tuto chvíli.
2. Text připomínky: Regulativy OU, C1, C2, B3 neodpovídají Zadání ÚP a jsou 2. Připomínka akceptována částečně.
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i v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 Návrhu.
• Zadání požadovalo zachovat a posílit hodnotný charakter residenčních čtvrtí, což ale regulativy OU, C1, C2, B3 rozhodně nedělají – umožňují výstavbu BD, velkých domů C1 – až 1000 m2 zastavěné plochy, B3 – až
300 m2, zahušťování zástavby – a to v území, které je nyní určeno k zástavbě pouze RD
• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
(délka cca 1,5 km) a do části ul. Tyršova.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současný ÚP umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde je v současnosti zástavba RD (C1, OU, B3, B5). Ulice Pražská
je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak mluvit
o úseku, který rozšiřuje městské centrum.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
3. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
3. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí.“. Návrh
v ul. Tyršova však neřeší otázku parkování vozidel, ani otázku bezpečné
chůze chodců. Není jasné, jak budou mít obchody zajištěno parkování v této
„obchodní třídě“, ani jakým způsobem bude řešena bezpečnost chodců.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU návrh dostatečně ani jasně a konkrétně neřeší, jakým způsobem se budou auta a chodci
k navrženým obchodům dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné
situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a východní lokalita není
nijak chráněna před povodní hrází (Q50), např. vedené na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 5. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvod-
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nění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Hlavním výkresu je zakreslena nová komunikace ve7. Připomínka akceptována částečně.
doucí na most od řeky z prostor kempu přes stávající chatičky. Tato komuniOdůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
kace nedává smysl.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.37).
8. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
8. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650 v r. 2020) nebude dodržen, skutečný
počet v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bytových jednotek, většina těsně před dokončením) – to je kolem 160
obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet obyvatel Dobřichovic 3560. Zároveň je jisté, že dojde k výstavbě v oblasti v nezastavěné
oblasti Dlouhý díl, bude nadále docházet k přestavbám chat na RD atd. Domnívám se, že je nutné prognózu vývoje počtu obyvatel uvést do souladu se
skutečností a možnostmi, které Návrh ÚP dává (výstavba BD ve velké části
Dobřichovic, chybí omezení na RD, atd.).
9. Text připomínky: V návrhu nejsou dostatečně řešeny a vymezeny části komu- 9. Připomínka neakceptována.
Komunikace pro pěší jsou řešeny návrhem ÚP
nikací pro pěší, průchody a podchody, a to zejména s ohledem na bezpečnost
v odpovídajícím rozsahu a jsou navrženy nové pěší
chodců. Návrh ÚP nenavrhuje žádná opatření ke zkvalitnění pěší dopravy.
Odůvodnění: V obci narůstá doprava a mnoho stávajících komunikací nea cyklistické cesty jako dopravní stavby D9, D12vhodně nebo vůbec neřeší bezpečný průchod chodců. Návrh ÚP vymezuje
15, D23 a D24 viz kap. D.1.1 „Dopravní stavby“
některé nové pěší komunikace, ale u stávajících komunikací se průchodem
textové části a výkres N.4 „Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP. Chodníky
pěších případně vymezením chodníků nezabývá.
v Pražské ulici řeší dopravní stavba D25 „Doplnění chybějících chodníků po obou stranách ulice
Pražská“, ostatní pěší doprava může vznikat na
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základě individuálních projektů v souladu s regulativy ploch s rozdílným způsobem využití.
10. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 10. Připomínka akceptována částečně.
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: „Prověří dle bilance rozvoje bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.“.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• V rozporu se Zadáním ÚP Návrh na str. 18 D.3 specificky říká, že nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚPnSÚ označeny jako
OV, v Návrhu toto označení nadále nemají, je jim odejmuto (školy, školka,
Diagnostický ústav, Sokol, sportoviště, plocha rezervovaná pro dům pro
seniory, atd.)
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což není ve veřejném
zájmu obyvatel města.
11. Text připomínky: Podél Karlického potoka je zakreslena pěší komunikace, 11. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
ale není vymezena v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Komunikace, které chce město zachovat, je důležité mít vymeD2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
zené ÚP. I komunikace pro pěší je třeba jasně vymezit, toto vymezené vytvánávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
ří důležitý podklad i pro další údržbu komunikací a jejich zachování. Výkres
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jev návrhu není případě této komunikace pro pěší podél Karlického potoka dojích technických parametrech bude rozhodováno
statečně jasný a srozumitelný.
v následných správních řízení.
12. Připomínka neakceptována.
12. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro turisty ve stávajícím
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
rozsahu – např. modrá turistická trasa v lese, atd.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pro zachování a další údržbu stávajících lesních komunikací
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
pro pěší je důležité je jasně vymezit v ÚP. Lesní cesty pro pěší jsou výna vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
znamnou hodnotou města Dobřichovic a je ve veřejném zájmu, aby zůstaly
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
zachovány.
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba orga-
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nizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
13. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

13. Text připomínky: Na str. 20 textové části, kapitola E.5 první odrážka je navrženo uvolnění břehu řeky Berounky od zástavby, což ale neodpovídá navrhovanému regulativu S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná
plocha – pro účely rekreace (velmi vágní termín, který umožňuje výstavbu
např. turistické ubytovny, další chatek – přičemž už nyní dochází k pronajímání stávajících chatek – domků k trvalému bydlení.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v hlavním využití (rekreace) a v přípustném využití
(stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
14. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 14. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy a umožňuje minimalizaci „skutečné“ zahrady na 10 % z plochy pozemku.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. To je
velmi nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území
Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace. Zahrady by měly zůstat zahradami, nikoliv plochou s 40 cm zeminy. Je to důležité jak z důvodu záplav, tak z důvodu stále častějších přívalových dešťů
a nutnosti maximalizace/ochrany skutečných ploch pro vsakování v zástavbě. Tento regulativ je navíc v přímém rozporu se Zadáním, konkrétně s požadavkem na zachování zahradního charakteru Dobřichovic a podpory přirozeného vsakování vod v území. Domníváme se, že je to v rozporu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, konkrétně
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s § 21 této vyhlášky.
15. Text připomínky a odůvodnění: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho 15. Připomínka neakceptována.
zásadních závazných informací doplňující regulativy. Text je poměrně neSoustředění definice prostorových regulativů do
přehledný a v některých případech i s možným subjektivním výkladem
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
(např. bod 5). V kapitole F nejsou dostatečně definovány používané pojmy
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
jako budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek.
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
16. Text připomínky a odůvodnění: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka 16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
– chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
telná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic). Uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu.
17. Text připomínky a odůvodnění: Návrh ÚP např. v regulativech C2, B3, B5 17. Připomínka akceptována částečně.
umožňuje vyšší zastavěnost pro stavby v prolukách. Z definice uváděné
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
v normě, různých vyhláškách a na str. 10 textové části Návrhu vyplývá, že
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).
v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je tedy prolukou každý volný pozemek v zástavbě, nebo pozemek, na němž dojde k demolici stávající stavby. Není jasné,
proč mají být proluky, tj. veškeré nezastavěné pozemky v zástavbě zvýhodňovány možností vyšší zastavěnosti, a lze to považovat za snadno zneužitelné.
18. Text připomínky a odůvodnění: Str. 23 textové části, F bod 6b) – nesouhla- 18. Připomínka akceptována.
síme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do
Podmínka orientace obytných a pobytových místuličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich
ností do uličního prostranství prostorového reguvyužívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude).
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná proÚP by neměl přikazovat rozmístění místností v budově, to by mělo být vždy
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOindividuální podle situace na pozemku.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
19. Text připomínky: Str. 23 kapitoly F – říká, že budovy občanského vybave- 19. Připomínka akceptována částečně.
ní mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reguOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
lativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
lizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné.
Odůvodnění: Je zde tady velké riziko možného zneužití, kdy může občanské
vybavení přesahovat dané regulativy (např. domy s pečovatelskou službou,
které jsou uváděny ve většině regulativu v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy, přičemž posléze může dojít
ke změně jejich funkce a mohou se stát běžnými BD).
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20. Text připomínky: Navrhovaný ÚP je v řadě míst v rozporu s již přijatými
20. Připomínka akceptována částečně.
RP (B3 – Dlouhý díl, C1 – Centrum) a dle zákona nesmí být RP v rozporu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
s ÚP. Dlouhý díl – RP např. povoluje výstavbu RD, ale navržený regulativ
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.34).
B3 v ÚP platný i pro tzv. „Dlouhý díl“ umožňuje výstavbu i BD a ŘRD.
21. Text připomínky a odůvodnění: V Zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že 21. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
návrh prověří a navrhne potřebná dopravní opatření k zvýšení plynulosti a
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti
Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší –
obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena
kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
22. REGULATIV C1 – Staré centrum
22. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
cími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter, možné BD – v současné
době je to vilová obytná čtvrť s velmi úzkými komunikacemi, bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ),
současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou změnu ve využití území, která může jeho charakter výrazně změnit
• příliš velká maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2. Není vůbec chráněno současné sportovně rekreační
využití Sokola a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají
1420 m2 a 1682 m2), přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14+3,5 m).
• naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola:
v hlavním a přípustném využití není uvedeno stávající využití pro sport,
které by zde rozhodně mělo být zachováno a ÚP chráněno, přinejmenším
v tom rozsahu, v jakém je zde nyní. V podmíněném využití je umožněna
výstavba sportovních staveb (tělocvična) za podmínky, že bude doplněna
dalším využitím např. obchody, stravování apod. Zároveň musí být stavba
začleněna do uliční struktury a nesmí být solitérní stavbou bez vztahu
k uličnímu prostranství, což naprosto neodpovídá současné situaci a logice
– před tělocvičnou musí být dostatečný prostor pro shromažďování dětí už
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z důvodu bezpečnosti, nemůže proto stát přímo u silnice!
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti Lomená/Vítova/Pražská jsou úzké komunikace bez chodníků, na
straně Pražské chybí chodník a není zde prostor pro jeho výstavbu. Výstavba velkých BD, obchodů by vedla k ohrožení dětí, které se zde pohybují při
cestě do/z ZUŠ. Bezpečnost chodců a dopravy obecně v této oblasti Návrh
vůbec neřeší, ale umožňuje daleko vyšší rozsah zastavování.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje rozsáhlé zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra). Regulativ nechrání (naopak ohrožuje!) stávající občanské vybavení – tělocvičny Sokola. Regulativ neřeší bezpečnost dopravy
a chodců v oblastech, které pokrývá (zejména Lomená ul., Na Chmelnici,
Pražská) a přichází s řešením, které bezpečnost a dopravu vdané oblasti výrazně zkomplikuje a zhorší. Regulativ výrazně mění charakter některých
čtvrtí, konkrétně ul. Lomená, Na Chmelnici, kde byla doposud povolena
pouze výstavba RD – charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí
(budova ZUŠ), nejsou zde chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru – dosud zde byla možná pouze výstavba RD a nízká zastavěnost
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati, je v rozporu se současným regulativem
• maximální velikost budovy 400 m2 není v souladu se stávající zástavbou.
V regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje rozsáhlé zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde není adekvátní prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komuni-
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kační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
24. REGULATIV OU – obchodní ulice
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Není dána min. velikost pozemku
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• je možné dělení pozemku dle potřeby investora
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• velká maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová
obytná čtvrť se zahradami, současný regulativ umožňoval pouze výstavbu
RD
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné a rozporu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území § 21, v lokalitě
je vymezena hranice Q100 (navíc dle kapitoly F za zahradu se považuje
i 40 cm zeminy na podzemní stavbě);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná příliš velká zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul. A tím může dojít ke znehodnocení kvality bydlení sousedních domů
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorši – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdu vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdu na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjez-
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du zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o výrazný rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %, nyní možnost zástavby RD), lze stavět i BD – např.
soubor staveb, kde každá stavba muže mít 3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“),
může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje
centrum. Není v souladu se zadáním ÚP.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor, a kde jsou obchody v těsné blízkosti u sebe dostupné všem
občanům, není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách VO, které jsou v tuto
chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál využití pro další
obchody s možností parkování. Není tedy nutné vytvářet další rozsáhlá území pro obchody. Není zde předpoklad, že bude po takových obchodech poptávka. Zároveň není v navržených obchodních ulicích vyřešeno parkování.
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
zadáním vyžadováno. Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova není v souladu se
zadáním pro ÚP.
25. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• Návrh používá pro hlavní využití termín bydlení, což ale není totéž jako
RD, což je typ výstavbu povolený v dané oblasti nyní. I přes omezení na
3 bytové jednotky ve stavbě zde mohou vznikat BD (nikoliv RD), tj. např.
v lokalitě Na Plzeňce, která je navržena k zástavbě, namísto RD (což byla
městem preferovaná varianta), mohou vzniknout BD – viladomy, každý se
3mi velkými byty, takže v dané oblasti namísto × rodin bude žít rodin 3×
více (to ale nebylo cílem);
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemku, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
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pozemku, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a ŘRD – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů, dále je umožněno stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku, charakter neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na velkých zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit
pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například
souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 se zastavěností 15 % umožňuje vystavit objekt 450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 –
350 m2 Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemku“, i když nemají odpovídající min. velikost. Odstranění stávající regulace umožňující pouze výstavbu RD neodpovídá zadání a představuje
možnou hrozbu (lok. Na Plzeňce, retenční oblast pro přívalové deště – lze
stavět bytové viladomy, minimalizovat skutečnou zahradu na 10 % pozemku).
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• Nově povoleny bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) –
dosud byla povolena pouze zástavba RD. BD a ŘRD do této lokality nepatří a znehodnocují hodnotný charakter lokality typické hodnotnými prvorepublikovými vilami a RD v zeleni. Výstavba ŘRD a BD vznikala za komunismu naštěstí v minimální míře (cca 1 ŘRD a 2 BD na Brunšově – B2,
B7 plus 1 přestavěný dům v části u lesa), není z hlediska charakteru lokality žádoucí znovu tento typ zástavby povolovat. Navíc by bylo obtížné vzít
tuto možnost zpět.
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• velká maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor sta-
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veb bez dělení pozemků);
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, podobná výstavba by se v této lokalitě rozhodně neměla opakovat, vyšší zastavěnost (40 % u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich
zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území – jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršova pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní, není zde chodník (a vzhledem k šíři komunikace není možné jej vybudovat), jde o místo častých nehod, zejména v zimě (strmá ulice, šířka na 1 vozidlo, obousměrný provoz,
který je zejména v ranních hodinách poměrně rušný)
• Pod regulativ B2 spadá i BD Na Vyhlídce (Centrum komplexní péče), který je svým charakterem zcela jiný než zbytek území.
• Regulativ dává možnost v existujících prolukách vzniku nových poměrně
velkých komplexu např. ŘRD, což nepovažuji za žádoucí.
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba BD, ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bytových
jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Odstraněn stávající regulativ umožňující výstavbu pouze RD – dle návrhu lze BD, ŘRD a výrazně vyšší. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně
„hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry,
která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD). S tím souvisí i možnost výstavby
vyšších domú, než umožňoval současný regulativ (RD).
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zasta-
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věné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Pokud má být ÚP v souladu s existujícími RP a v případě schválení nového
ÚP je tento nadřazen RP, pokud s ním není v souladu, tak pak pro území
Dlouhého dílu, pro které je zpracován RP, je tento návrh ÚP v rozporu
s RP, což je nežádoucí
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo
vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním
ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Součas-
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ný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %, přičemž dosud toto
procento zastavěnosti bylo jen pro část tohoto území) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2! V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují. Současný regulativ umožňoval v oblasti výstavbu RD.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
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umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což je jak v rozporu se zadáním, tak se současným ÚPnSÚ a mohlo by to vést ke zhoršení kvality života
v dané oblasti.
30. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 30. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Regulativ umožňuje vznik staveb pro trvalé bydlení na
konci Tyršovy ulice směrem do Let a v oblasti chat v lese na jižním okraji
zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Nestanoví žádné jasné podmínky (např. vybudování infrastruktury) pro přeměnu chat na BD/RD
tak, jak to činil současný ÚP.
Současný regulativ ÚP umožňoval v těchto oblastech max. výstavbu RD,
navrhovaný regulativ přichází s pojmem bydlení, umožňuje výstavbu BD (se
3 byt. jednotkami) a vyšší výšku budov (podlažnost).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající charakter
území, ruší omezení výstavby na RD, které ve většině oblasti bez problémů
platilo dosud.
Uplatňování tohoto regulativu v chatových oblastech bez vybudované infastruktury (zpevněné cesty, atd.) není v zájmu města (vyvolá nutné investice
obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně
lesa a ochraně přírody.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Výstavbu navíc ani neomezuje na RD a umožňuje BD (se
3mi bytovými jednotkami), což je pro tento typ území velmi nevhodné.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
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lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
33. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
33. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (což regulativ C1 toto v případě
nové výstavby vyžaduje, na rozdíl od zachování tělocvičen) mohlo vést
k budování parkoviště na části fotbalového hřiště apod. Je nutné omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
34. Připomínka akceptována částečně.
34. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
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(což se nyní děje).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
35. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
35. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
36. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
36. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno není vůbec. V regulativu je
„regulována“ pouze výška budovy 15 m + 6(3,5) m. Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
37. Text připomínky a odůvodnění: Architekt – autor návrhu často uvádí, že
37. Připomínka akceptována částečně.
oproti současnému ÚP nedochází ke zvýšení zastavěnosti a ke změně chaOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
rakteru zástavby, a že některé regulativy jsou dokonce přísnější, než ve stávajícím ÚP. Při detailním rozboru jednotlivých regulativů je však patrné, že
navržený ÚP významně rozšiřuje možnosti výstavby, a to jak z hlediska větší
velikosti staveb, tak kromě několika málo výjimek i ke zvýšení procenta zastavěnosti a dalších parametrů. Ale v návrhu dochází k podstatným změnám
i z hlediska charakteru zástavby, tj. k daleko širší možnosti stavět kromě RD
i ŘRD a BD a to i v lokalitách téměř výjimečně zastavěnými hodnotnými vilami a RD. Proto se domnívám, že navržený ÚP je v některých částech
v rozporu s jeho zadáním.
Vzhledem k tomu, že vrátit regulativy zpět k přísnější, více omezující verzi,
je z právního hlediska velmi obtížné, je třeba pečlivě zvážit, kde je toto
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

uvolnění skutečně na místě, a naopak ponechat stávající regulaci tam, kde je
pro občany města z hlediska komfortu bydlení a dopravy vyhovující.

174

Pavla Klímová,
Zelená 842, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42747/2016 OUP

175

Jana Klimtová,
Pražská 575, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Obchodní ulice
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 41924/2016 OUP Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou. Žádám, aby bylo po- Míra akceptování připomínky bude závislá na odnecháno původní členění.
borném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2. Staré centrum C1
2. Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasím, aby sem byl zařazen areál Sokola. Jsem také proti stavbám o roz- Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poloze 1000 nebo 2500 m2 a výškou 14+6 nebo 14+3,5 m v této oblasti.
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
3. Vymezení územních rezerv
3. Připomínka akceptována částečně.
Nesouhlasím s vyčleněním R1 – Územní rezerva pro přeložku silnice III/11510 Územní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro převčetně mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality
ložku silnice III/11510, včetně mostu, mimoúrovňoV Luhu a se současným zrušením severního obchvatu města.
vého přejezdu železniční tratě a napojení lokality
V Luhu, bude v návrhu ÚP ponechána. Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny v území, které by
mohly přeložku silnice III/11510 podstatně ztížit nebo
znemožnit, do doby, než bude prověřena její potřeba
a plošné nároky. K záležitosti severního obchatu platí
odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele a dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
4. Obecné
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
a) Jsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, zejména v oblasti zahradních čtvrtí např. oblast B3, a možnosti stavět vysoké domy a BD.
Dosud na levobřežní části bylo možno stavět mimo centrum jen RD přízemí +
podkroví nebo dvě nadzemní patra bez podkroví a tomu odpovídá naprostá většina zástavby. Žádám ponechání dosavadních regulativů pro vilové čtvrti.
b) Nesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ (současný
ÚPnSÚ) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
4a) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
4b) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).

Odůvodnění:
Ad 1. Preferuji bydlení v RD se zahradou. Vznikem obchodní ulice by se ještě
více navýšila doprava např. v Pražské ulici – jednak zásobováním plánovaných
obchodů a provozoven, jednak nakupujícími – dnes málokdo jde nakoupit pěšky po skoro kilometr dlouhé ulici. Plánované podélné stání se stromy a chodníkem o šířce 3,5 m navíc jen těsné splňuje normu ČSN, kde je doporučováno
zvýšit na frekventované ulici šířku stání na 2,25 m pro osobní vozy, pro dodávky na 2,5 m. Plánované využití také umožňuje takřka vše kromě skladových
areálů a odstavných ploch pro autodopravu, s čímž nesouhlasím, znamená to
navýšení hluku, prachu, případně vibrací.
Ad 2. V současném ÚPnSÚ je celá plocha areálu Sokola vymezena pro sportovní využití. Byla by škoda tuto plochu zmenšovat a neochránit ji před nevhodnou zástavbou. Žádám ponechat pro celý areál Sokola využití pouze sport.
Preferuji domy částečně skryté v zeleni a obklopené zahradami, proto bydlím
v Dobřichovicích. Stavby v okolí nové školy a v bývalém křížovnickém statku
mé představě neodpovídají.
Ad 3. Pokud je počítáno pouze s variantou východního obchvatu a ruší se obchvat severní, znamená to koncentrace průjezdní dopravy v dnes již hodně vytížené Pražské ulici. Bydlím zde a mohu tvrdit, že během poslední doby opravdu došlo k nárůstu dopravy. Ta se navíc plánovaným vznikem obchodní ulice
ještě zvýší (viz výše).
Ad 4. Jsem zastáncem bydlení v RD se zahradou, jak je uvedeno ve stávajícím
ÚPnSÚ. Tento pojem se už v novém ÚP nevyskytuje a je nahrazen obecným
pojmem bydlení, tedy i v BD. To, že je stanoveno, že budova může obsahovat
max. 3 bytové jednotky, není dostatečná záruka proti vzniku BD. Developeři
dokáží snadno tuto podmínku obejít (např. pojem bytová jednotka je nahrazena
pojmem studio či ateliér). Navíc v největším levobřežním sektoru B3 omezení
na 3 byty není.

176

Tomáš Knaibl,
Tyršova 55 , 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1/ REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
čj. MUCE 42756/2016 OUP Text připomínky: Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zó-
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na od-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
ně přímo u řeky a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2
ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný
stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv
další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: „V aktivní zóně
záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky,
provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
2/ REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
• není dána min. velikost pozemku
• je možné libovolné dělení pozemků
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
borném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.22).

2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská i Palackého
je v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul.
Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední parcely
před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není
tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi
málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není
tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí
(rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře
vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
3/ REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
3. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky po• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parko- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
vací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Regulativ by měl omezit využití na
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, ne-
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

stanovuje zastavěnost; procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov
a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti
obtížně splnitelný. Navrhovaný regulativ, pokud by byl napěněný, v podstatě
likviduje jediné větší sportoviště na území Dobřichovic.

177

Jakub Knajfl,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 541, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Připomínka č. 1
čj. MUCE 42273/2016 OUP Dotčené území: Pravý břeh řeky Berounky, oblast kempu, v návrhu označená
S2 – kemp a tábořiště.
Text připomínky: V návrhu ÚP je, oproti dosud platnému ÚPnSÚ, nepochopitelně rozšířena hranice zastavitelného území o plochu přibližně odpovídající
ploše kempu. Toto území se však nachází v aktivní průtočné zóně, kde ze zákona nelze umísťovat žádné stavby!!!
Ustanovení § 23 vodního zákona stanoví: Záplavové území je vymezeno záplavovou čárou, což je křivka odpovídající průsečnicí hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní. V zastavěných územích obcí a v
územích určených k zástavbě podle ÚP vymezí vodoprávní úřad na návrh
správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti
povodňových průtoků. Území aktivní zóny při povodni odvádí rozhodující část
celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje životy, zdraví a majetek lidí.
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi
nebo která jinak souvisejí s vodním tokem. Dále lze provádět stavby, jimiž
se zlepšují odtokové poměry, stavby pro jímání vod, odvádění vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod. Zakázáno je skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty. Rovněž se nesmí zřizovat oplocení, živé ploty a jiné
překážky a dále je zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad
stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna
stanovena.
Prostorové regulativy v návrhu územního plánu umožňují stavby „nezbytné
dopravní a technické infrastruktury, související s hlavním využitím plochy“.
Regulovaná výška budovy je stanovena na 4 m a 1 nadzemní podlaží, přičemž
velikost budovy není stanovena!!!
Dále návrh ÚP pro stávající stavby nad rámec přípustného využití umožňuje
„udržovací práce“.
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Připomínka č. 1 akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným
způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: V současné době v tomto území probíhá výstavba nových, zděných objektů (dokonce vyšších než uváděné 4 m v návrhu ÚP), stávající dřevěné chatky jsou namísto „nutné údržby“ přestavovány, ve východní části směrem k mostu byl rozšířen násep z materiálu vytěženého při bagrování koryta.
V případě povodní bude mít tato výstavba značný vliv na odtokové poměry
a přímo ohrozí majetky i zdraví občanů.
Připomínka č. 2
Dotčené území: Část areálu TJ Sokol Dobřichovice přiléhající ke kruhovému
objezdu na Pražské ulici, v návrhu označená C1 – staré centrum.
Text připomínky: V návrhu ÚP je, oproti dosud platnému ÚPnSÚ, část pozemků Sokola zařazena do kategorie plochy C1, kde je možná i výstavba BD,
budov pro obchod a služby, provozovny řemeslné výroby atd. Myslím, že
v tomto areálu je umožnění další výstavby zcela nepřípustné. Nechápu, proč by
měl být součástí „starého centra“.
Odůvodnění: Myslím, že celý areál Sokola by měl být zařazen do kategorie S1
sport a rekreace, aby bylo zachováno jeho využití pro účely, k nimž byl vybudován. Regulativy způsobu využití v kategorii S1 jsou pro další rozvoj areálu zcela postačující.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).
Připomínka č. 3
Připomínka č. 3 akceptována částečně.
Dotčené území: Levý břeh Berounky – plochy označené B3 – zahradní čtvrť Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky poText připomínky: Návrh nového ÚP umožní stavbu BD v oblasti s klasickými datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
RD v zahradách, čímž může dojít k výraznému navýšení hustoty osídlení v této
oblasti.
Nesmyslný je zejména regulativ č. 2 Procento zahrady, kdy do procenta nezpevněné plochy se započítává i vegetace na podzemní stavbě, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 40 cm!!! Regulovaná výška až 14 m budovy v kombinaci s tímto regulativem, umožní výstavbu BD o velkém množství bytů,
značný nárůst dopravy, zvýšení procenta zpevněných ploch atd.
Odůvodnění: Návrh nového ÚP mění charakter dotčeného území a dopady na
kvalitu bydlení v této oblasti budou převážně negativní. Stejně negativní vliv
mohou mít, na srážkoodtokové vztahy v daném území, podzemní konstrukce
a větší procento zpevněných ploch.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

Vladimír Knajfl,
ze dne 14. 6. 2016;
Ke Křížku 205, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 16. 6. 2016 pod
Jana Knajflová,
čj. MUCE 42270/2016 OUP
Ke Křížku 205, 252 29 Dobřichovice

úplné znění nebo významná část připomínky
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Dotčené území: Levý břeh B3 – zahradní čtvrť
Text připomínky: Návrh nového ÚP poskytne možnost výstavby do centra stávajících klasických RD obklopených zahradami. Muže tak dojít k výrazné negativní změně tohoto krásného, pro Dobřichovice typického, a dlouhodobě
vznikajícího území, které by měl nový ÚP respektovat a neměl by poskytovat
žádnou možnost k jeho likvidaci. Naopak by měl vytvářet citlivě podmínky
k jeho ochraně.

Regulativ č. 2 Procento zahrady v sobě skrývá možnost a dává vlastníkovi
pozemků k dispozici nebezpečný nástroj, kdy do procenta nezpevněné plochy
může započíst i vegetace na podzemní stavbě, pokud je mocnost vrstvy min.
40 cm!?!? V kombinaci s tímto regulativem muže dosáhnout regulovaná výška
budov až 14 m. To umožní vestavbu BD s velkým počtem bytů, nárůst dopravy, parkovacích míst, komunikací a dalších zpevněných ploch.
Odůvodnění: Návrh nového ÚP mění zásadně charakter dotčeného území a kvalita bydlení v této oblasti by se výrazně zhoršila. Negativní vliv budou mít na odtok srážek v dané oblasti podzemní konstrukce a větší procento zpevněných
ploch.
Nechápeme, proč by měl nový ÚP likvidovat něco, co městu prospívá a je pro
něj typické, proč by se mělo vědomě poškozovat něco co má historickou hodnotu. Nová uspořádání snad má za úkol uchovat a vyzdvihnou klady a odstranit
nedostatky. To u navrhovaného řešení v tomto případě bohužel postrádáme.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.15).
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto předchozí připomínka
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
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Petra Knajflová,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Palackého 541, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 177 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42272/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 177 tohoto vyhodnocení.

180

Michal Koptík,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla při-

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Dotčené území: Ulice Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 40556/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovaným prostorovým regulativem pro
území vyznačené jako C1 – centrum města, konkrétně pro výše uvedené ulice.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Domnívám se, že umožňuje extrémně vysoké procento možné zastavěnosti
50 %, velikost a současně i výšku budov 1000m2/14 m s ohledem na skutečný
charakter tohoto území. Stanovuje zároveň podmínku přípravy obchodního parteru včetně umístění domu atd.
Odůvodnění: Jedná se o typickou oblast individuální bytové zástavby. Většinou
o 2 nadzemních podlažích. Od počátku 20. stol., kdy byly rozparcelované pozemky v této části obce rozprodány a vystavěny zde objekty, stojí v těchto ulicích naprosto identické domy, určené a i využívané k rodinnému bydlení. Až
na několik nepatrných zásahů jsou objekty v původním tvaru. Předpokládám,
že i současní majitelé mají zájem na zachování původního stylu těchto staveb.
Důkazem je již několik zrekonstruovaných budov, citlivě tak, aby byla zachována jejich původní podoba. Tato skutečnost vytváří příjemný ráz pro všechny,
kdo těmito ulicemi třeba jen procházejí. Nedovedu si představit, že v budoucnu
prvním možným průlomem dojde k výstavbě mega obytné stavby navíc s obchody v přízemí. Proti dosud platnému ÚPnSÚ se jedná o radikální posun
k neúměrné velikosti možných staveb, který nemůže být zdůvodněn žádným jiným argumentem, než snahou o vymezení dalších území k dnes výhodné a populární výstavbě obytných komplexů.
První výstavbou objektu jiného, než rodinného typu, dojde ke znehodnocení
pozemků a staveb vlastníků, kteří regulativ nevyužijí ať již proto, že jim to situace neumožňuje, nebo pro přirozenější důvod, že zde chtějí normálně bydlet,
protože to v místě mají rádi, případně se zde sami nebo jejich rodinní příslušníci narodili.
Jistě by přípustnými stavbami došlo k zásadnímu zastínění pozemku a objektu,
došlo by ke zvýšení automobilového provozu, ke ztrátě soukromí pohledy
z vyšších pater, ke snížení nasákavosti půdy mohutnými podzemními stavbami,
i k případnému narušení pramenů spodní vody a k neúměrné koncentraci osob,
protože počty bytů by mohly být nekontrolovatelně vysoké (není limit). V případě rozhodnutí vlastníka radikálně přestavět svůj objekt, ale ještě stále k rodinnému bydlení, může být vystaven nesmyslným regulacím o umístění, tvaru
a ve finále povinné přípravě na obchodní parter. Domníval jsem se, že schválením RP města nebyla záměrně tato klidová oblast na centrum navazující vyznačena a že bylo velmi správně pochopeno, že se jedná o úplně jiný charakter
ulic než např. Palackého nebo 5. května. Nejsem vůbec schopen pochopit, kdo
mohl do návrhu ÚP zanést navržené parametry a vymezit tak území společné
s levou stranou ulice Pražské, kde se nacházejí obrovské stavby – škola, hala
Bios a Sokol. Myslím si, že na dalších cca 10 let než by ev. byl iniciován další
ÚP (aktuální je z 2006) jsou podmínky možného rozvoje neadekvátní k současnému stavu. O možnostech a okamžitém využití příslušných regulativů jsme
se již přesvědčili právě po roce 2006, kdy stavebník vystavěl ohromnou a za-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
pomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

stiňující stavbu u sousedního pozemku ve chvíli, kdy to plán začal umožňovat.
Opravdu rád bych i nadále bydlel mezi RD, kde jsem si také nemovitost s tímto
záměrem pořídil.
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Lenka Koptíková,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Dotčené území: blok ulic Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 40873/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlas s regulací území vymezeného v plánu jako C1,
týkající se ulice Lomená a Na Chmelnici. Procento zastavěnosti 50 %, výška
a plocha staveb, regulace v podobě přípravy na obchodní parter.
Odůvodnění: Jsem spoluvlastnicí dvou objektů v uvedené lokalitě. Objekty postupně opravujeme a snažíme se o zachování původní architektury nejen z úcty
k našim předkům, ale k zachování toho, co mnozí na Dobřichovicích obdivují.
Již při schvalování RP jsem čelila tlaku návrhů limitů na sousedících pozemcích, které na rozdíl od našich dvou ulic skutečně tvoří centrum města hlavními
ulicemi s odpovídajícím provozem. Podle mého názoru se jedná o zásadní
změnu v možnostech výstavby na tomto území, kterou ani v náznacích předchozí ÚP nepřipouštěly. Může zde vzniknout výstavba úplně jiného charakteru
domů a na pozemky lze umístit desítky bytových jednotek. S ohledem na snahu
udržet intravilán města v současné podobě, se jeví uvedený návrh, jako vytvoření prostoru pro budoucí výstavbu developery, se všemi dopady na současné
vlastníky. Cítím jako omezení mých vlastnických práv právě pravděpodobnost
této výstavby, kterou někdo může chápat jako výhodu, ale pro mě je zásadním
nebezpečím. Ať již v situaci, kdy zde budou naše rodiny i nadále bydlet, ale na
sousedních pozemcích v případě prodeje může dojít k výstavbě. Ale také v situaci případného prodeje zájemci o rodinné bydlení, který může tento faktor
vyhodnotit jako riziko a může dojít k určitému nezájmu o koupi nemovitosti.
Musím se ohradit i k regulativu přípravy obchodního parteru, protože v případě
zásadního zásahu do objektu může být tento parametr požadován po současném vlastníkovi, včetně konkrétního umístění domu v ose ulice, umístění pobytových prostor atd.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).

182

Radka Koptíková,
Jordana Jovkova 3257/13,
143 00 Praha 4

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Dotčené území: ulice Lomená
čj. MUCE 41216/2016 OUP Text připomínky: V návrhu ÚP pro ulici Lomená je uvedeno velmi vysoké
procento možné zastavěné plochy, celkem až 50 %. Dále také možná výška
staveb je určena na 14 m a jsou zde ještě další možnosti při uskočených podlažích, stejně tak jako limit na maximální plochu objektu až 1000 m2. Nesouhlasím s takto navrženou regulací a považuji jí s ohledem na charakter území, jako
velmi objemnou a rozsáhlou s možností nekontrolované výstavby BD (absence
limitů). V plánu je dále zanesena povinnost přípravy obchodního parteru, což
se jistě k území RD nehodí.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-
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poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: Proti původnímu ÚPnSÚ z roku 2006 se jedná o radikální změnu
povahy území ulic Lomená a Na Chmelnici. Vždyť jsou tady všude RD a mnohé z nich krásně zrekonstruované, včetně udržovaných zahrad. Všechny mají
dvě nadzemní podlaží a aktuální zastavěnost je cca do 20 %. Sledovala jsem
vývoj nedávno schváleného RP a na základě i současného návrhu ÚP nabývám
dojem, že vlastníci objektů vůbec nikoho nezajímají. Nikdo se jich na nic neptá. Pouze se plánují možnosti pro mohutnou výstavbu uvnitř města, právě ale
na jejich pozemcích. Při první povolené výstavbě v navrhovaném rozsahu, jednoznačně dojde k poškození majetku všech ostatních vlastníků, protože dojde
k nenávratné změně rázu těchto ulic a míst, která dnes působí vedle již realizovaných mohutných objektů ještě jako zóna individuálního bydlení. Stačí snad,
že RP umožňuje již vysokou zástavbu v prostorách bývalých statků na Palackého ulici a dalších místech.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
vebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.10).

183

Martina Košvancová,
Na Vysoké II če. 22,
252 28 Vonoklasy

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42299/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

184

David Koubek,
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41298/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

185

Jana Koucká,
Tyršova 54, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42416/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

186

Martina Koucká,
Tyršova 54, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42297/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

187

Matěj Koutník,
ze dne 5. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41275/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

188

Tomáš Koutník,
Matějov 12, 257 91 Sedlec-Prčice

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

189

Tomáš Koutník,
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 12. 6. 2016;
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 41274/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
Míra akceptování připomínky bude závislá na odtextu:
borném posouzení Projektantem, který v textové
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakčásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41226/2016 OUP

269 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zaakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásstavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoPražská.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanénení dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavpodporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 3. Připomínka akceptována částečně.
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
(bod SJ-VI*2).
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento pro-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

blém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 4. Připomínka akceptována částečně.
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 5. Připomínka akceptována.
šíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 6. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
9. Připomínka akceptována částečně.
9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Připomínka neakceptována.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
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pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14. Připomínka neakceptována.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
Soustředění definice prostorových regulativů do
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulatiS ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
vech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regustřechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí defi- 15. Připomínka akceptována částečně.
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nice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
16. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy- 16. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranností do uličního prostranství prostorového reguství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v tylativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná propologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOkterý nenáleží ÚP.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba17. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
18. Připomínka akceptována částečně.
18. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
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dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
19. Připomínka akceptována částečně.
19. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
20. Připomínka akceptována částečně.
20. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
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pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
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regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
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• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší pro-
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cento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
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územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
25. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 26. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
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27. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
vané oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicholativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plo• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
souladu s legendou výkresů s barevným označením
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
29. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
29. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, ne-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

stanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
30. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
33. ÚZEMÍ SE SPECIFICKÝMI PODMÍNKAMI
33. Připomínka neakceptována.
Text připomínky: V ÚP je vymezeno území se specifickými podmínkami
Specifické podmínky způsobu využití a prostorozpůsobu využití a prostorového uspořádání (dále jen území se specifickými
vého uspořádání, stanovené jako překryvná funkce
podmínkami) nad plochami s regulativem C1, OU a B3. Tyto specifické
nad plochami C1 – Staré centrum, OU – Obchodpodmínky nejsou v regulativech (C1, OU a B3) popsány. Dle regulativů v C1
ní ulice a B3 – Bydlení – zahradní čtvrť, jsou uvenebude u těchto ploch stanovena výška budovy ani min. velikost pozemku
deny v regulativech těchto ploch na stranách 24,
a v lokalitě se specifickými podmínkami B3 nebude regulováno nic. Aby ty26 a 29 kapitoly F textové části návrhu ÚP.
to lokality zůstaly bez regulace, je nepřípustné z důvodu ochrany vlastníků
v této lokalitě, kteří musí mít jasnou představu, jak bude lokalita využívána.
Odůvodnění: Jde o lokality, které jsou v blízkosti centra v zástavbě RD (ulice Na chmelnici, Lomená, Fügnerova, nebo dokonce v záplavovém území
řeky – ulice 5. května). Pokud nebude jasná regulace, co se v těchto územích
se specifickými podmínkami může, nebude pro správní rozhodování taková
situace jednoduchá a může to způsobit mnoho problémů a nevyhovující neregulované stavební činnosti.

190

Michaela Koutníková,
Kroftova 389/13, 150 00 Praha 5

ze dne 5. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41225/2016 OUP

191

Tamara Koutníková,
ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Palackého 111, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 189 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41224/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 189 tohoto vyhodnocení.

192

Radek Kozelka,
Topolová 961, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40974/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

193

Hana Kráslová,
Strmá 139, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1) Obchodní ulice – OU
čj. MUCE 42203/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou.
Žádám, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí
Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu.
Návrh umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady
stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být „velký truhlík“ – 40 cm
zeminy s vegetací na podzemní stavbě. To je velmi nevhodné řešení. Nešlo by
realizovat bez trvalého umělého zavlažování a navíc by se tím zmenšovala plo-
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
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úplné znění nebo významná část připomínky
cha pro vsakování srážek.
Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je
možné dělení či scelování pozemků dle chuti. To může danou oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy a nákl. auta.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

2) Staré centrum C1
Text připomínky:
a) Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2,
a o výšce až 20 m a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co
umožňuje RP centra.
b) Dále nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do
této oblasti – Staré centrum C1.
Odůvodnění:
ad a) Před několika lety byl schválen RP centra, který omezil na většině území
centra výškovou hladinu na přízemí patro a podkroví. Nechápu, proč nyní
mají být povoleny budovy až 20 m vysoké v případě šikmé střechy. Takové domy by mohly být až pěti či šestipodlažní? A s takovým půdorysem? To nedává smysl.
ad b) V současném ÚPnSÚ je celá plocha areálu Sokola vymezena pro sportovní využití. Byla by škoda tuto plochu zmenšovat a neochránit ji před
nevhodnou zástavbou (navíc s výše uvedenými parametry). Žádám ponechat pro celý areál Sokola využití pouze sport.
3) Připomínka akceptována částečně.
3) Obecně
Text připomínky: Jsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
zejména v oblasti zahradních čtvrtí např. oblast B3 a možnosti stavět vysoké
domy. Dosud na levobřežní části bylo možno stavět mimo centrum jen budovy
přízemí + podkroví nebo dvě nadzemní patra bez podkroví (cca 8 m), a tomu
odpovídá naprostá většina zástavby.
Odůvodnění: Zastavěnost se sice obecně krom OU a centra příliš nezvětšuje,
ale je nově zaveden pojem proluky. Ten není srozumitelně definován a v těchto
prolukách je umožněna dvojnásobná zastavěnost oproti okolním parcelám. Totéž má platit i pro 2RD a ŘRD.
Dále je zaveden termín „území se specifickým využitím“. Je bez regulativů, tedy bez omezení.

194

Hana Kráslová,
ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Za Parkem 870, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 193 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42205/2016 OUP
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 193 tohoto vyhodnocení.
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195

Jan Kratochvíl,
5. května 65, 252 29 Dobřichovice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41125/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

196

Luděk Kratochvíl,
5. května 65, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41135/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

197

RNDr. Václav Kratochvíl,
Březová 670, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Připomínka č. 1
čj. MUCE 42450/2016 OUP Dotčené území: Pozemek č. 2470/1
Text připomínky: Zrušit na tomto pozemku navrhovanou novou místní komunikaci (asi pouze pro pěší) na pozemku č. 2470/1. Tato komunikace není potřebná. Když pozemek nebyl ještě oplocen, nikdo si tudy cestu nezkracoval.
Tato komunikace může sloužit jednomu, max. dvěma domům a znamenal by
velký zásah do vlastnických práv majitele pozemku. Není možné přizpůsobovat ÚP města potřebám pouze několika osob na úkor vlastnických práv jiných
osob.
Připomínka č. 2
Dotčené území: Celé území města
Text připomínky: ÚP většinou nepoužívá termín „rodinný dům“ i přesto, že je
to termín zavedený, laickou i odbornou veřejností hojně používaný. Absence
tohoto termínu vzbuzuje obavy, že místo staveb RD nový ÚP umožní stavět
velké BD s mnoha byty. Textová část návrhu ÚP ale tento termín občas používá, např. na str. 10 vpravo dole se definuje „pozemek rodinného domu“, asi je
to uvedeno i jinde.
Návrh ÚP by měl regulovat, zda se mohou v každé ploše (zejména v B1 – B8)
stavět RD, BD, dále i ŘRD (kolik domů v řadě). Mohlo by to být regulováno
např. max. počtem bytů v domě. Zatím taková regulace zcela chybí!!
Odůvodnění: Z výše uvedených důvodů žádám o zavedení termínu RD, např.
s vysvětlením v tabulce termínů, co tento termín znamená.

úplné znění nebo významná část připomínky

Připomínka č. 3
Dotčené území: Zastavitelné plochy sever
Text připomínky: Na str. 14 je uvedeno vymezení zastavitelných ploch – jako
plocha 01. je uvedeno „Dobřichovice – sever“.
Podle mého názoru na severním okraji Dobřichovic byly zastavitelné plochy
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Připomínka č. 1 akceptována.
Pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici
Strmá, přes pozemek parc. č. 2470/1, k. ú. Dobřichovice, bude z návrhu ÚP vypuštěno – viz Pokyny (bod
SJ-VI*13).

Připomínka č. 2 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).
Připomínka č. 3 vzata na vědomí.
Zastavitelná plocha 01 „Dobřichovice – sever“
s využitím jako plocha B3 „Bydlení – zahradní
čtvrť“ existuje a je návrhem ÚP vymezena dle hlavního výkresu v prostoru na sever od křižovatky ulic
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úplné znění nebo významná část připomínky
u Polní ulice vynechány, takže nyní neexistují.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Americká a Sadová, nejedná se tudíž o plochu na sever od ulice Polní.
Připomínka č. 4
Připomínka č. 4 akceptována.
Popis: Zásobování elektrickou energií
Údaj o počtu trafostanic 22/0,4 kV uvedený v odText připomínky: Na str. 18 je uvedeno, že Dobřichovice jsou zásobovány
stavci „Zásobování elektrickou energií“ subkapitoly
elektrickou energií ze dvou trafostanic 22/0,4 kV. Těchto trafostanic je ale da- D.2.3 Energetika na straně 18 textové části návrhu
ÚP bude opraven s uvedením skutečného počtu disleko více, odhaduji to na min. 10 až 12. Mělo by to být opraveno.
tribučních trafostanic 22/0,4 kV napájených ze sítě
VN 22 kV – viz Pokyny (bod SJ-VI*16).
Připomínka č. 5
Připomínka č. 5 neakceptována.
Dotčené území: Celé území města
Pojem „stavební pozemek“ používaný návrhem ÚP
Text připomínky: Návrh ÚP v části Výklad pojmů na str. 10 a 11 neuvádí a ne- není třeba definovat, protože je vymezen § 2 odst. 1
definuje termín „stavební pozemek“, ačkoliv dále v textu je tento termín použí- písm. b) stavebního zákona jako „b) stavebním pován. Např. na str. 21 uprostřed. „…na všech stavebních pozemcích …“, u plo- zemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků,
chy B1 není povolen vznik nových stavebních pozemků, nebo kapitola F,
vymezený a určený k umístění stavby územním rozstr. 22, bod 4 „…na stavebním pozemku může být umístěno více budov.“
hodnutím, společným povolením, kterým se stavba
Odůvodnění: Tento termín je velmi používaný a mělo by být přesně definová- umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem“, jeho aplikace v návrhu ÚP však není záležitostí stano, o co se jedná.
vebního zákona ale projektanta návrhu ÚP.
Např.:
• je to pozemek zastavený stavbou v případě, že stavba se bude bourat a nahrazovat novou stavbou?
• rozdělí se velká zahrada, oddělený pozemek je stavební?
• je to pozemek zastavěný chatou, kterou vlastník může zbourat a nahradit
stavbou pro bydlení (RD)
• a mnoho podobných příkladů
Připomínka č. 6 akceptována.
Připomínka č. 6
Dopravní stavba D9 „pěší a cyklistická komunikace
Dotčené území: Propojení východní části s lokalitou Pod Bukovkou
Text připomínky: Navrhuji rozšířit zastavitelné území města o plochu šířky cca podél silnice II/115 propojující zastavěnou část měs8 m podél severní hrany silnice II/115 od hranice současné zástavby (prodejna ta s lokalitou Bukovka“, vymezená návrhem ÚP pro
umístění VPS VPS/D.6 „Chodník podél Pražské ulistavebnin) až k prvnímu domu lokality Pod Bukovkou.
ce – východní část“, bude vymezena jako zastavitelOdůvodnění: V této oblasti se nachází tři pozemky ve vlastnictví ČR – Státní
pozemkový úřad, který je na město převede bezúplatně pro využití jako chod- ná plocha v odpovídající šiři pro zklidněnou nemotoristickou komunikaci, nikoliv jenom jako linie, čára
ník – pěší komunikace pro spojení lokality Pod Bukovkou se zbytkem města,
pouze pokud se bude jednat o pozemky v zastavitelné části města. Tento chod- – viz Pokyny (bod SJ-VI*17).
ník je sice uveden na str. 15 jako dopravní stavba D9 a je uveden i jako
VPS/D.6, ale pracovníci SPÚ chtějí pro převod, aby tato část města byla vedena jako zastavitelné území, zastavitelné místní komunikací.
Připomínka č. 7
Připomínka č. 7 akceptována částečně.
Dotčené území: Plochy OU
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky poText připomínky: Navrhuji vypustit zcela plochy OU z celého návrhu ÚP.
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: V současné době neexistuje žádná poptávka po obchodní ulici
s navrhovanými regulativy. V zástavbě pro bydlení, což jak Pražská, tak Tyršova ul. nyní jsou, mohou být zřizovány menší obchodní provozovny i v podmínkách regulativů B3 nebo B1.
Podmíněné využití ploch regulativem OU je příliš obecné a umožňuje i využití
pro velké obchody halového typu.
Návrh OU neuvádí minimální velikost pozemku.
Pro obchod a služby je určeno centrum města. Pokud za mnoho let poptávka po
dalších obchodech vznikne, dá se to řešit změnou ÚP.
Připomínka č. 8
Dotčené území: Celé území města
Text připomínky: Regulativy B1 až B8 doplnit o nepřípustné využití pro stavby
pro výrobu a hlučné řemeslné provozovny, v návrhu je pouze skladování, odstavné plochy pro nákladní automobily, autobusy a přívěsy, dopravní služby
a autobazary.
Navrhuji definovat, co jsou nepřípustné dopravní služby.
Regulativy B1 až B8 – lépe definovat podmíněné využití – většina podmínek je
příliš obecná a pro stavební úřad špatně využitelná, např. stavby mají odpovídat
charakteru území, nebo stavby neruší obytný charakter území.
Navrhuji obecně uvést, a to u všech ploch pro bydlení (B1 – B8), že co není
uvedeno v hlavním a přípustném nebo lépe definovaném podmíněném využití,
je nepřípustné využití každé plochy.
Odůvodnění: Je zde nebezpečí, že mohou vznikat stavby, které ve způsobu využití nejsou nikde definovány a tudíž regulovány. Absurdní příklad – telekomunikační stožár na pozemku jedné zahrady uvnitř zástavby města.
Připomínka č. 9
Dotčené území: Plocha B4
Text připomínky: Lépe definovat polohu této plochy.
Navrhuji v popisu použít formulaci: Lokalita mezi Berounkou a železniční tratí.
Odůvodnění:
Nádraží leží až proti východnímu konci této plochy.
Připomínka č. 10
Dotčené území: Plocha B1
Text připomínky: Lépe definovat zákaz dělení pozemků na ploše B1. V návrhu
je uvedeno, že „není povolen vznik nových stavebních pozemků“. Již jsem
uvedl, že není definován termín „stavební pozemek“.
Navrhuji formulaci: Není povoleno dělení pozemků.
Změnit regulativ dělení pozemků na sev. straně ul. Na Plzeňce z 800 m2 na
1300 m2 jako je to stanoveno u plochy B2.
Odůvodnění: Už bylo několik pokusů oddělit část zahrady v ploše B1 a vždy
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka č. 8 akceptována.
Regulativy ploch pro bydlení B1 až B8 budou upraveny v rozsahu připomínky – viz Pokyny (bod SJVI*18).

Připomínka č. 9 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).

Připomínka č. 10 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
bylo obtížné vysvětlit vlastníkovi, že to není povoleno.
Zvýšení min. velikosti nových pozemků sníží hustotu nových staveb a přiblíží
ji starší části plochy Bl.
Připomínka č. 11
Dotčené území: Všechny plochy
Text připomínky: Kapitola F, str. 22, bod 4 – na stavebním pozemku může být
umístěno více budov.
Upřesnit jaké další budovy mohou být na pozemku umístěny – jen doplňkové
(garáž, kůlna atd.) nebo i další budovy pro bydlení??
Odůvodnění: Další budovy pro bydlení by na jednom současném pozemku neměly být povoleny. Pro další budovu pro bydlení by pozemek musel být rozdělen a obě jeho části by musely splnit regulativ min. velikosti pozemku.
Připomínka č. 12
Dotčené území: Průmyslový areál PR
Text připomínky: Současný areál Mramoru s.r.o.
Z povolených využití vypustit bydlení (max. jeden byt pro správce areálu)
a místo bydlení tam umožnit využití pro sport.
Odůvodnění: Areál je oddělen od zástavby města. Stále se uvažuje o možnosti
stavby silničního obchvatu města.
Plochy pro bydlení by zde neměly být možné.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka č. 11 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.39).

Připomínka č. 12 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).

198

Vladěna Kratochvílová,
5. května 65, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41127/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

199

Zdeňka Kratochvílová,
5. května 65, 252 29 Dobřichovice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41133/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

200

Zuzana Kropáčová,
Jiráskova 76, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41139/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

201

Martin Krpec,
Lamačova 657/8, 152 00 Praha 5

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42288/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

202

Vladimír Krpec,
Lamačova 657/8, 152 00 Praha 5

Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
ze dne 14. 6. 2016;
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42295/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

203

Ing. Ctirad Krpeš,
Lomená 138, 252 29 Dobřichovice;
Mgr. Naděžda Krpešová,

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Všeobecný komentář
čj. MUCE 42137/2016 OUP
ÚP počítá s navýšením počtu obyvatel v lákavé lokalitě, která je přitažlivá
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na od-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky
Lomená 138, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

právě současným stavem.
Návrh ÚP neřeší dopravní obslužnost, která by měla zůstat v únosné míře.
Dobřichovice leží v údolní kotlině přístupné cestami z úbočí limitující dopravní obslužnost pro sídliště, plánované bez ohledu na tuto skutečnost.
Rezidenční zástavba v sousedních lokalitách (Černošice) zůstává neobsazena, není třeba zvyšovat zbytečně zastavěné plochy z několika důvodů, z nichž
za nejpodstatnější považujeme narušovaní vodního režimu krajiny. Zvyšování zastavěné plochy a omezení zelených ploch a stromové výsadby narušuje
schopnost území zadržovat vodu v krajině, umožňuje vyšší přehřívání zastavěné aglomerace (nežádoucí klimatické podmínky a změny). Je potlačena
základní úloha zeleně jako stimulátoru prašnosti a hluku. Tato schopnost zeleně je mnohem účinnější než protihlukové stěny a různé filtry v bytových
prostorech.

borném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.26).
2. Oblast C1 (centrum Sokol, nová škola, blok ohraničený Lomená, Vítova,
2. Připomínka akceptována částečně.
Pražská ul.)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Zvyšování zastavěné plochy parcel tohoto území (C1, regulativ 3) a i dalších
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
oblastí, je krok zpět, pokud jde o kvalitu životního prostředí (ovzduší, vodního režimu a klimatu, viz výše).
Jedná se rovněž o rušivý zásah do podmínek, pro které je bydlení v této lokalitě žádoucí (nežádoucí nastavení podmínek výstavby střetů těsného sousedství vysoké zástavby a zástavby RD).

204a

Pavel Krump,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42322/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

204b

Pavel Krump,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42764/2016

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

205a

Markéta Krumpová,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42332/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

205b

Markéta Krumpová,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
ze dne 13. 6. 2016;
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42344/2016

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

206

Eva Křenková,
Lety, Pod lesem 45, 252 29 Lety

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Dotčené území: C2 – Nové centrum
čj. MUCE 42716/2016 OUP Text připomínky:
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce).

207

Markéta Křenková,
Anežky České 1119,
252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Dotčené území: C2 (Nové centrum), OU (obchodní ulice), kemp, C1 (Staré
čj. MUCE 42714/2016 OUP centrum)
1) REGULATIV C2
Text připomínky: Výstavba v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy by znamenalo pokácení stromů, které jsou důležité pro čištění vzduchu kolem rušné
ulice a také vytváří zvukovou bariéru.
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny řadové a bytové domy - neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400m2 absolutně nekoresponduje s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálné prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navr-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.11).

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
hovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce)
2) REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd. V
návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu
s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.11).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice
Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit
o úseku, který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost
dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit
sousední parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu
bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není
tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi
málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není
tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí
(rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře
vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
3) Zastavitelná plocha Kemp × aktivní zóna řeky
Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění
břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2
– Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
4) REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

3) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová
obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2],
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více
než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy o 2500
m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění RP centra).

208

Zdeněk Křikava,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40565/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

209

Zdeněk Křikava,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 29. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40567/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

210

Hana Křikavová,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40557/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

211

Hana Křikavová,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40561/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

212

Miroslav Kříž,
Topolová 959, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40972/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

213

Josef Ksandr,
Krajníkova 768,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod +) Území se specifickými podmínkami
čj. MUCE 41941/2016 OUP Text připomínky: V ÚP je vymezeno území se specifickými podmínkami způsobu využití a prostorového uspořádání (dále jen území se specifickými podmínkami) nad plochami s regulativem C1, OU a B3. Tyto specifické podmínky
nejsou v regulativech (C1, OU a B3) popsány. Dle regulativů v C1 nebude
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+) Připomínka neakceptována.
Specifické podmínky způsobu využití a prostorového
uspořádání, stanovené jako překryvná funkce nad
plochami C1 – Staré centrum, OU – Obchodní ulice
a B3 – Bydlení – zahradní čtvrť, jsou uvedeny v re-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
u těchto ploch stanovena výška budovy ani min. velikost pozemku a v lokalitě
se specifickými podmínkami B3 nebude regulováno nic. Aby tyto lokality zůstaly bez regulace je nepřípustné z důvodu ochrany vlastníků v této lokalitě,
kteří musí mít jasnou představu, jak bude lokalita využívána.
Odůvodnění: Jde o lokality, které jsou v blízkosti centra v zástavbě RD (ulice
Na Chmelnici, Lomená, Fügnerova, nebo dokonce v záplavovém území řeky –
ulice 5. května). Pokud nebude jasná regulace, co se v těchto územích se specifickými podmínkami může, nebude pro správní rozhodování taková situace
jednoduchá a může to způsobit mnoho problémů a nevyhovující neregulované
stavební činnosti.
++)Rodinný dům / bytové domy:
Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při určení
typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚP – ve stávajícím ÚP je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy
BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5,
B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“,
který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD. Nejasný je termín soubor staveb – co se
jím myslí. Chybí jednoznačný výklad.
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše dvou
nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení, v níž je
více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. RD
obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně však 3 byty.
Definice RD, která je v současném ÚP používána na všech plochách BC (v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější (stanoví
podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá používat,
když doposud byla v Dobřichovicích v ÚP bez problémů ve všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno, aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit
stávající charakter území. Dopady této terminologické změny mohou být velké,
a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel. Uve-
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
gulativech těchto ploch na stranách 24, 26 a 29 kapitoly F textové části návrhu ÚP.

++) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
dené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu architekt dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚP na většině území Dobřichovic bez problémů používáno
omezení výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak zrušení této
regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých
územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňují vysoké šikmé střechy – až 6 m, tj. v podkroví může
vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží – 3,5 m) rozhodně není
tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter území, zahradní charakter
obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny
(např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina stavebních
pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další
argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že Návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problémů ve všech
uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli problém.
1) Navržené regulativy
Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních
čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
2) Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
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1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.1).
2) Připomínka akceptována částečně.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul.
Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél
železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice
Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné, jakým
způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti
v oblasti ul. Tyršova.
3) Územní rezervy obchvatů / obchvaty – návrh
Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Obchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy
není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude
potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019 aut
za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v
Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto si
obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní
dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních hledisek jako jsou
veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4) Protipovodňové opatření
Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky
je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce, aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5) Dopravní stavby
Text připomínky:
Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozšíření nebo jako nové,
přitom není důvod anebo jsou stávající.
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Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

3) Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice
II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“
opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele
stejné jako v bodu 1 připomínky podatele – dále viz
Pokyny (bod SJ-VI*2).

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).

5) Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

přijatého řešení dopravních staveb D7, D8, D10,
D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6) Grafická část × textová část
6) Připomínka akceptována.
Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní inSoulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace. návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz Pokyny (bod SJ-VI*4).
7) Bilance rozvoje bydlení
7) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání ÚP Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pose na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje před- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
pokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak 3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života ve městě
(kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj) –
to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8) Občanské vybavení
8) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor i s
požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat
obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice) představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu jejich
využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům města.
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úplné znění nebo významná část připomínky
9) Vymezení biocentra
Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklostezka
a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter.
V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování
ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého břehu
tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro
kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté ohroženi.
Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10) Pěší komunikace podél Karlického potoka
Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řádných
parametrech dle normy.
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v ÚP
nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy povede komunikace

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
9) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).

10) Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická cesta
podél Karlického potoka“, funkční skupiny D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je návrhem ÚP
Dobřichovic vymezena v podrobnosti odpovídající
mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických
parametrech bude rozhodováno v následných správních řízení.
11) Připomínka neakceptována.
11) Vymezení lesních cest
Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve stá- Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba pro
vajícím rozsahu pozemku.
občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo na
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v
ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty města. vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19 odst. 1
lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani orgán státní
správy lesů či orgán ochrany přírody.
12) Připomínka akceptována.
12) Zastavitelná plocha × aktivní zóna řeky
Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je vybřehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 mezena v aktivní zóně záplavového území, což je nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
– Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní a omezující podmínky využití plochy S2 budou uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové prů- způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP Dobřitoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí chovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
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(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc
plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní
využití pro cestovní ruch.
13) Zastavěnost × Q100
Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení
tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad
úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 %
ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 %
bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být
na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může
tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus, že v oněch
100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi nebezpečné
v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
14) Kapitola F v textu – doplňující regulativy
Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střechu
s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlaží do
výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) +
u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F (odkazuje
se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15) definice „volný stavební pozemek“, „proluka“
Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice
„volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená
formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).
Odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje, co se myslí pojmem proluka, který je používán u řady regulativů s tím, že pro stavby v prolukách je umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5). Z definice uváděné v normě a různých vyhláškách vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek
v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně volného pozemku na nároží
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

13) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

14) Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.

15) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (body SJ-VI*1.8+SJVI*1.29).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je prolukou každý volný pozemek.
nebo pozemek na němž dojde k demolici stávající stavby. Není jasné, proč mají
být proluky, tj. veškeré nezastavěné pozemky zvýhodňovány možností vyšší
zastavěností a lze to považovat za snadno zneužitelné.
16) Orientace obytných a pobytových místností
Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov
(opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

16) Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností
do uličního prostranství prostorového regulativu
písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“
kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz
Pokyny (bod SJ-VI*5).
17) Chybí regulace budov občanského vybavení
17) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pomohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulativy, datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilizováno
v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není
specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné – nesouhlasíme
z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou službou, které jsou
uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly
přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho
nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
18) Připomínka akceptována částečně.
18) REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová
obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná
2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy
[současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2], přičemž
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úplné znění nebo významná část připomínky
je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než
11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2
zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění RP centra).
19) REGULATIV C2
Text připomínky:
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce).
20) REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
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19) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).

20) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu
s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není
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POŘIZOVATELEM

tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi
málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není
tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí
(rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře
vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
21) REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
21) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost
nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD –
nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno stavět
soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá
navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně
veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit pozemky,
ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt 450 m2 + zpevněné
plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu
a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rov-
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něž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají
odpovídající min. velikost.
22) REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 % u
ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti,
což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku bez
rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem
a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku a menším
procentem zahrady.
23) REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
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22) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).

23) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního
zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic
(levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7
Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter
města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti,
která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje
výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu
území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
24) Připomínka akceptována částečně.
24) REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavě-
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né ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23, není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před další
zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení
do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod 26, že to
lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela
ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde jsou chatové
osady jasně regulovány.
25) Připomínka akceptována částečně.
25) REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro za-
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držování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26) REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce,
chatové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do
Let)
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde
vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7
(tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy
8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky
ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27) REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované
oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této
oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je
v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se nemá rozšiřovat do
nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky
a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH –
chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části území
a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené lokality
v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28) REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či 4+3,5
m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům,
tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou plochu
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26) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).

27) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

28) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci ve
výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic
pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách
odlišného způsobu využití, bude uvedeno do souladu
s legendou výkresů s barevným označením plochy
CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod SJ-VI*6).
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objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných místech,
např. pro příjezd komunální techniky.
29) REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov
a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti
obtížně splnitelný.
30) REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Text připomínky:
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv
další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31) REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Text připomínky:
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobní-
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29) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

30) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).

31) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
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ho charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě (smíšené
území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32) REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
32) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu hyzdícím
prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter
velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

214

Dagmar Ksandrová,
Krajníkova 768,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41940/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.

215

Zuzana Ksandrová,
Ke Koh-i-nooru 1312/19,
155 00 Praha 5

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41947/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.

216

Ludmila Kubátová,
Francouzská 255,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Dotčené území: a) OU Pražská
čj. MUCE 42225/2016 OUP
b) zástavba – celkově
Text připomínky:
a) Návrh je nevhodný pro plánování obchodních aktivit. Celá ulice je velmi
a) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na
frekventovaná, dlouhodobě užívaná pro dopravu směrovanou do Prahy. Nepočítá se na ní s jakýmkoli dalším parkováním, skládáním a vykládáním
odborném posouzení Projektantem, který v textové části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozmateriálů a zboží. Není možné někde zřídit parkoviště. Návrh absolutně neřeší bezpečnost a plynulost dopravy.
sahu byla připomínka akceptována, popř. uvede,
Obchodní obslužnost je dávno vyřešena jinak, lépe a daleko vhodněji (Coproč akceptována nebyla, či byla akceptována jen
op, Lidl, Billa a další).
zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není
odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o
připomínce, která se týká výsledku projektové
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b) Není stanovena minimální velikost pozemku – což je nejpodstatnější!
Plánovaných 60 % zastavěnosti pozemků způsobí jejich přílišnou zastavěnost.
Znehodnotí se tak celkový charakter obce.

217

Ing. arch. Veronika Kubelková,
Ruská 212, 252 29 Dobřichovice;
Monika Kubelková,
Ruská 212, 252 29 Dobřichovice;
Vladimír Kubelka,
Ruská 212, 252 29 Dobřichovice;
Marie Mudrová,
Ruská 212, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Aleš Fröhlich,
Ruská 212, 252 29 Dobřichovice

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který
ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu
ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.12).
b) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod a) připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Návrh – textová část, str. 21
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 41281/2016 OUP
Připomínka:
Míra akceptování připomínky bude závislá na odV definici pojmu „zastavěnost“ nesouhlasím s tím, že se do celkové zastavěborném posouzení Projektantem, který v textové
nosti nezapočítávají všechny podzemní stavby. Také nesouhlasím s tvrzečásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ním, že pokud je stanovena zastavěnost, pak musí vždy zůstat minimálně
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních a podzemních staveb.
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásOdůvodnění:
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoV novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb. je zastavěná plocha pozemku
definována jako součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastamínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
věnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty
vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podla§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ží do vodorovné roviny.
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
Nechápu, z jakého důvodu jsou podzemní stavby (splňující požadavek tl.
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
40 cm vrstvy zeminy) v tomto návrhu vyjmuty ze zastavěnosti. Z definice
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanépak vyplývá, že z celkové plochy pozemku může být zachováno pouze 10 %
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadav„čisté zahrady“ a 90 % plochy pozemku může být zastavěno kombinací nadků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
zemních a podzemních staveb a zpevněných ploch! Takový regulativ je nekoordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
bezpečný, obzvláště pro oblasti čistého bydlení (kde nyní výrazně převažuje
koeficient zeleně – okolo 70 %). Navíc velká část území města patří do záplavové oblasti. Tento regulativ není v souladu s navrhovanou urbanistickou
koncepcí „mírného zhušťování“.
2. Návrh – textová část, str. 21
2. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
V definici pojmu „procento zahrady“ nesouhlasím s tím, že za „zahradu“ je
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

310 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

považována vegetace na podzemní stavbě, pokud je mocnost vegetační vrstvy min. 0,4 m a horní líc konstrukce se skladbou zelené střechy nevystupuje
výše, než 0,5 m nad přilehlý okolní terén.
Odůvodnění:
Za zahradu by měla být považována „zeleň na rostlém terénu“, nikoliv „zeleň na umělém povrchu“. Obzvláště pak v záplavových oblastech, kde umělé
zmenšování přirozených zelených ploch je velmi nebezpečné.
3. Návrh – celek
3. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového reguŽádám o odstranění podrobností, které nepatří do ÚP. Takové podrobnosti
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná provytváří zkreslené iluze o budoucí podobě určité oblasti (např. stavební čára,
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOpožadavek na obchodní parter, orientace obytných místností do ulice, textová
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
část návrhu str. 22/23, bod č. 6 (a, b, c) – návaznost na veřejná prostranství
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
a další) a jsou dle zákona neplatné, a tudíž nesplnitelné.
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebOdůvodnění:
ního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5). OdÚP dle stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti náležející do RP.
stup budov od uliční čáry 5 m není závazným parametrem regulativů, protože je u něj uvedeno
„zpravidla“, nejedná se proto o regulativ příslušející svou podrobností RP, a „obchodní parter“
není podrobnost, ale způsob využití plochy.
4. Připomínka akceptována částečně.
4. Obchodní ulice – Pražská
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Připomínka:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
Zásadně nesouhlasím se zavedením obchodní ulice Pražská (a to především
v úseku procházejícím hodnotnou zahradní čtvrtí). Nesouhlasím se všemi
navrhovanými regulativy způsobu využití a s prostorovými regulativy pro toto území, které nerespektují okolní zástavbu.
Odůvodnění:
Ulice Pražská prochází hodnotným a stabilizovaným územím zahradní čtvrti
čistého bydlení v RD. Toto území by se mělo chránit, nikoliv destabilizovat.
Umělé rozšiřování centra města podél této silnice nemá architektonické ani
urbanistické opodstatnění. Tvrzení, že ulice je rušná, a proto by podél ní měla vzniknout obchodní a komerční zóna, je mylné. Souhlasím s tím, že ulici
je třeba revitalizovat, avšak ne nevhodným způsobem. Pro pěší to navíc nebude atraktivní prostředí – chybí „cíle“ na okrajích města. Pouze se zvýší
doprava, která negativně ovlivní okolní zástavbu čistého bydlení (intenzita,
přibližování se vozidly a parkování v postranních ulicích).
V této části území návrh obsahuje navíc mnoho podmínek, které (jak již bylo
zmíněno v připomínce č. 3 do územního plánu nepatří. Z tohoto hlediska je
takový návrh pro danou oblast velmi nebezpečný. Navrhovaná kompozice
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této ulice nemůže být, na základě této dokumentace, splněna. Zbývající platné regulativy mohou danou oblast velmi vážně poškodit, protože nerespektují okolní zástavbu.
Pro tak velký zásah do území by měla být nejprve zpracována ÚS, která prověří a posoudí možné vlivy a dopady na tuto oblast a okolní zástavbu. Ideálně by
měl být proveden i průzkum mezi místními obyvateli, zda vůbec o obchodní
ulici stojí, protože se také bude jednat o zásah do osobního vlastnictví.
Nerespektování okolní zástavby:
Regulativy způsobu využití: Zatímco stávající ÚPnSÚ danou oblast chrání
před nevhodnou výstavbou, návrh nového ÚP umožňuje postavit jakékoliv
objekty, které nejsou zahrnuty v nepřípustném využití (zde jsou vyjmenovány pouze 3 druhy staveb). Mezi RD tak mohou vznikat např. halové, administrativní objekty, snad i čerpací stanice a jiné nevhodné stavby.
Navíc současný ÚPnSÚ v tomto území umožňuje stavět drobné nerušící provozovny a maloobchodní zařízení aj. Proč to tedy tak zásadně měnit?
Prostorové regulativy: Nerespektují okolní zástavbu. Celková zastavěnost se
neúměrně zvyšuje. Není dodržen koncept „mírného zhušťování“. Procento
zahrady výrazně klesá, a to na neuvěřitelných 20 % (z čehož ještě dalších
10 % může být zastavěno podzemní stavbou! Navíc část území patří do záplavové oblasti). Výška budov až 14 m (8 m + ustupující patro nebo podkroví) opět nerespektuje okolní zástavbu. Průměrná výška budov se v této oblasti pohybuje kolem 8 m. Není stanovena maximální ani minimální velikost
pozemku – pozemky je možné dělit či scelovat dle libosti. Není řešeno, jak
se bude postupovat při scelování pozemků – a to v případě, kdy bude spojován pozemek z obchodní ulice s pozemkem ze zahradní čtvrti, kdy ve sceleném stavu se bude jednat o pozemek při obchodní ulici.
Je třeba si uvědomit, že na obchodní ulici navazuje kvalitní čtvrť čistého
bydlení, která dle návrhu bohužel ustupuje obchodu a komerci. Až několik
sousedních parcel čistého bydlení zahradní čtvrti může být negativně ovlivněno nevhodnou zástavbou v obchodní ulici (doprava, hluk, odpad, znehodnocení pohledů a poškození „obrazu“ oblasti, vibrace, problém se vsakováním vod aj.). Nevidím důvod, proč by místní obyvatelé měli do budoucna
ztrácet jistotu kvalitního bydlení v této zahradní čtvrti.
5. Textová část – odůvodnění str. 78 (uliční profil, stavební čára, vizualizace) 5. Připomínka neakceptována.
Požadavek na kontrolu proveditelnosti vize obPřipomínka:
chodní ulice, jak je prezentovaná na straně 78
Žádám o kontrolu proveditelnosti prezentované vize obchodní ulice. Prezenv subkapitole D.2.4 „Podpora a rozvoj veřejných
tace v části odůvodnění mě nepřesvědčila o promyšlenosti návrhu a jeho reaprostranství“ textové části odůvodnění, směřuje
lizovatelnosti. (S navrhovanou obchodní ulicí a jejími podmínkami nesoumimo obsah návrhu ÚP, pro jej nelze akceptovat,
hlasím. Toto beru čistě teoreticky na základě předloženého materiálu v textové části odůvodnění. Jak již bylo zmíněno, dané podmínky nemohou být
ale nic nebrání v tom, aby byla zpracována studie
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dle dokumentace ÚP splněny – viz připomínka č. 3).
proveditelnosti, která prověří možné řešení k disOdůvodnění:
kusi.
a) Navrhovaný uliční profil:
silnice Pražská II/115 patří do funkční kategorie B2 = sběrná komunikace. Minimální šířka jízdního pruhuje dle normy (ČSN 736110) 3 m.
V návrhu je šířka jízdního pruhu navržena jen 2,5 m. V návrhu je navíc
vyzdvižen fakt, že se jedná o nejvytíženější silnici ve městě a její ruch je
dále podporován vznikem obchodů a komerce podél této silnice. Lze tedy
očekávat, že intenzita dopravy výrazně vzroste. Je evidentní, že navrhovaná šířka jízdního pruhu nebude dostatečná.
Je tedy šířka 2,5 m ale reálně splnitelná, ačkoliv bude odporovat normovým
hodnotám? A je i celkový navrhovaný prostor místní komunikace šířky
12,5 m (včetně parkovacích pruhů a pasů zeleně) také vůbec splnitelný?
b) Z návrhu není zcela jasné, kdo bude vlastníkem prostoru mezi uliční
a stavební čárou.
• Dle vizualizace pěší zóna sahá až k samotným stavbám. Vypadá to tedy, že
by vlastníkem mohlo být město. Ovšem, návrh ÚP nikde nic takového neřeší. Není navrženo zpracování RP a nejsou vymezeny plochy, ve kterých
je rozhodování o změnách podmíněné dohodou o parcelaci. Byl by to zásah
do osobního vlastnictví majitelů pozemků, kteří by s takovým návrhem
přece museli souhlasit.
• Pokud by tento prostor patřil majitelům pozemků, je vize „pěší zóny“ nesplnitelná. Majitel si s tímto prostorem může naložit dle svého uvážení
(např. oplotit pozemek, postavit stavbu 2 m od hranice pozemku – nikoliv
5 m). Pak by se ale značně zúžila šířka navrhovaného chodníku, a to na
pouhých 1,5 m (protože šířka min. 2 m musí být pro podélné parkování nebo pás zeleně. Taková šířka chodníku v obchodní ulici by byla naprosto
nedostačující. (Šířka 1,5 m je nejmenší možná šířka chodníku.)
6. Grafická část – Staré centrum C1
6. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
Nesouhlasím s rozšířením starého centra o tyto pozemky: Pozemek 1. stupně
základní školy a část pozemku areálu sokola.
Odůvodnění:
Nechápu důvod zmenšování v podstatě jediné sportovní a rekreační plochy
ve městě a rozšiřování centra města až na druhou stranu ulice Pražská. Navrhované prostorové a funkční regulativy pro „Staré centrum“ se do tohoto
území zásadně nehodí. Podmínky z RP pro navazující ulici Palackého a navrhované prostorové regulativy pro tuto oblast (ZŠ a areál sokola) jsou zcela
nepoměrné!
Ukončení centra v ulici Palackého před kruhovým objezdem se zdá být ide-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ální, centrum bude působit kompaktně a plynule naváže na okolní zástavbu.
Navíc z ÚP zcela vymizely plochy občanského vybavení, ačkoliv je textová
část návrhu na str. 23 „vymezuje“. Plocha občanského vybavení by pro pozemek základní školy byla naprosto ideální (jak je nyní v platném ÚPnSÚ).
7. Textová část návrhu str. 24 – Staré Centrum
7. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Nesouhlasím s prostorovými regulativy pro území se specifickými podmínpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
kami prostorového uspořádání, a to zejména pro bloky, které jsou ohraničeny
ulicemi Pražská, Vítova, Lomená a Na Chmelnici.
Odůvodnění:
Návrh ÚP nově zahrnuje do starého centra města i výše zmíněné bloky. Tato
oblast navazuje přímo na oblast, pro kterou je zpracován RP. Dle RP se zástavba směrem k těmto blokům rozvolňuje, zvyšuje se procento zahrady,
snižuje se výška zástavby.
Proto je velmi zarážející, že návrh ÚP nerespektuje a logicky nenavazuje na
podmínky z RP a pro tuto oblast stanovuje regulativy naprosto opačné – zvyšuje zastavěnost, nestanovuje min. velikost pozemku, umožňuje stavět budovy o velikosti 1000 m2 a o výšce až 20 m!!! A to vše vedle zástavby, kde je
dána 25 – 30 % zastavěnost, výška budov 4 nebo 8 m!
Připomínka:
Nesouhlasím s maximální velikostí budovy pro dva bloky vymezené ulicemi
Pražská, Karlická, Raisova a Viničná alej – 2500 m2 a nesouhlasím s navrhovanou výškou staveb až 20 m (14 m + ustupující podlaží nebo podkroví).
Odůvodnění:
Budovy o tak rozsáhlé ploše s kombinací nepřiměřené výšky až 20 m jsou
měřítkově zcela nevhodné do tohoto území.
8. Připomínka akceptována částečně.
8. Textová část návrhu str. 29 – Bydlení, zahradní čtvrť
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Připomínka:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
Pro maximální ochranu území proti nevhodné zástavbě by v nepřípustném
využití mohlo být navíc zmíněno: funkce neodpovídající hlavnímu, přípustnému a podmíněnému využití území.
Připomínka:
Nesouhlasím, že pojem bydlení v RD je nyní nahrazen pouze pojmem bydlení.
Odůvodnění:
Návrh tak umožňuje stavět BD nebo viladomy s velkým počtem bytů, které
jsou pro tuto oblast zcela nevhodné a poškodily by hodnotnou a kvalitní čtvrť.
Připomínka:
Nesouhlasím s navýšením zastavěnosti na 40 % a snížením procentem zahrady na 50 % pro stávající ŘRD a 2RD nebo stavby v prolukách.
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění:
Pokud je stanovena minimální velikost pozemku 800 m2, pak by v rámci zachování měřítek měla zůstat pravidla stejná pro všechny stavby. Případně
navýšit zastavěnost pro výše zmíněné stavby max. na 30 %, ale 40 % je neúměrné vůči stávající zástavbě.
Připomínka:
Nesouhlasím s regulovanou výškou zástavby 8 m.
Odůvodnění:
8 m není konečná výška budovy. Tato výška může dle návrhu (definice regulované výšky) narůst až na 14 m! Taková výška není v souladu s okolní zástavbou, kde stavby mají v průměru právě výšku 8 m.
Připomínka:
Měla by být stanovena i maximální velikost pro nové pozemky tak, jak je to
v současném ÚP.
9. Připomínka akceptována částečně.
9. Obchvat silnice II/115
Pořizovatel požaduje odůvodnit, proč je vypuštěn
Připomínka:
severní obchvat silnice II/115, který je v platném
Nesouhlasím s tím, že obchvat silnice II/115 není do návrhu ÚP převzat.
ÚPnSÚ Dobřichovice již 23 let a vzhledem k rozOdůvodnění:
voji města bude v budoucnu potřeba – viz Pokyny
Obchvat měl ulevit rušné silnici Pražská, a tím i zahradní čtvrti, kterou tato
silnice prochází. Prioritou by měla být ochrana stávající zástavby. Nikoliv
(bod SJ-VI*2).
stabilizovanou a hodnotnou oblast přizpůsobovat této dopravní komunikaci
a podporovat vzrůstající intenzitu dopravy a záměrně ji navyšovat. Vzhledem k rozvoji města a ochraně zástavby by měla být zachována tato rezerva
v ÚP jako pojistka do budoucna.
10. Občanské vybavení
10. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
V návrhu zcela vymizely plochy občanského vybavení. Tyto plochy (např.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
základní škola, diagnostický ústav, mateřská škola aj.) nejsou chráněny a je
umožněna změna jejich využití.
11. Průmyslové areály – textová část str. 42
11. Připomínka akceptována částečně.
Připomínka:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Nesouhlasím s tím, že není stanovena většina prostorových regulativů pro tupodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
to plochu. Nesouhlasím s regulovanou výškou budovy (jediný stanovený regulativ), která dle návrhu z 15 m může narůst až na 21 m, protože regulovaná výška není výškou konečnou!
Odůvodnění:
Dobřichovice byly odjakživa rezidenční a rekreační oblastí, nikoliv průmyslovým městem. Průmyslový areál do této oblasti urbanisticky ani architektonicky nepatří a dá se říci, že stavba tohoto areálu byla „chybou“ v územním
plánování. Nicméně pokud jeho průmyslové využití zůstává i do budoucna,
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ke společnému jednání
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o to více zarážející je, že při zachování funkce průmyslu, nejsou stanoveny
kvalitní prostorové regulativy. Daná oblast a její okolí (zástavba RD, volná
krajina) nejsou chráněny proti nevhodné výstavbě a areál se tak může stát
nepěknou dominantou narušující a hyzdící okolní krajinu.

218

Mgr. Marta Kubešová,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42276/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.

219

Libuše Kučerová,
V Luhu 492, 252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42340/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

220

Tomáš Kudrna,
Tyršova 444, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42300/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

221

Václav Kudrna,
5. května 329, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41131/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

222

Lucie Kudrnová,
Tyršova 444, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42301/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

223

Marie Kudrnová,
Pod Klapicí 188/20, 153 00 Praha 5

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42282/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

224

Michaela Lebedová,
Jugoslávská 619,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41290/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

225

JUDr. David Lejček,
Heldova 532/8, 108 00 Praha 10;
Markéta Lejčková,
Sadová 1121, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Jako vlastníci pozemku parc. č. 1372/70 a 1372/83 s budovou čp. 1121 v k. ú.
čj. MUCE 42115/2016 OUP a obci Dobřichovice předkládáme v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona tyto připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice (dále v textu
„Návrh“).
I.
Máme za to, že architekt nesprávně nepoužívá termín RD při určení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím
ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4,
B5, B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“,
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I. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována
nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
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úplné znění nebo významná část připomínky
který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
II.
II. Připomínka akceptována částečně.
Dále máme za to, že nejsou chráněny plochy OV, které doposud chráněny byly Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky poa je umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudo- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
vat obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení).
III.
III. Připomínka akceptována částečně.
Podle našeho názoru na str. 22 F bod 5, poslední odrážka, chybí definice „vol- Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky poný stavební pozemek“. Formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic. Máme obavu, že
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku, i když
neodpovídá velikostí regulativu).
IV.
K jednotlivým regulativům
1. REGULATIV C1 – Staré centrum
IV.1 Připomínka akceptována částečně.
• máme za to, že navržená výška budov je příliš vysoká – nekoresponduje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky pos okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
z bodu F textu (14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího
podlaží);
• přílišná maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská 1000m2
+ nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době se jedná o vilovou
obytnou čtvrť.
2. REGULATIV OU – obchodní ulice
IV.2 Připomínka akceptována částečně.
• není dána min. velikost pozemku;
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky po• zdá se nám, že je možné libovolné dělení pozemků;
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch nekoresponduje s okolím a ani se
současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %);
• přílišná maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná čtvrť
se zahradami;
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ale 8+6 m u šikmých střech,
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8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – což by mohl být zásah do
vlastnického práva
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná přehnaná zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov);
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul., což je podle našeho názoru
nesprávné.
V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které podle našeho názoru plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do
Pražské atd.
Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu s tímto
zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
3. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
• problém: str. 22 F – bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, což je
podle našeho názoru nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní
a platné pro celé území Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale máme obavu, že bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv
již existujících volných stavebních pozemků, i pokud neodpovídají stanovené
min. velikosti pozemku – oblast tedy není podle našeho názoru dostatečně
chráněna;
• přehnaná maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb).
4. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ale 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• přehnaná maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb bez dělení pozemků);
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obsluž-
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IV.3 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).

IV.4 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
nosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
5. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Regulativ podle našeho názoru umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti neumožňuje, pouze bydlení v RD).
Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2) a souboru staveb, přičemž podle našeho názoru se tento typ budov do daného území nehodí.
V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by však vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území. Návrh toto dodržuje
v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je podle našeho názoru nesprávný koncept.
6. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími
RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je mimo proporce stávající zástavby v dané oblast a podle našeho názoru je to nevhodné.
Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní).
7. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v izolované oblasti
uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je podle našeho názoru v rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti
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IV.5 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).

IV.6 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).

IV.7 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ
CH – chaty a zahrádky).
8. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či 4+3,5 m
u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům, tedy
i tomuto, takže je to patrně možné), což je podle našeho názoru nežádoucí.
9. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje
zastavěnost, takže máme obavu, že by bylo teoreticky možno zastavit velkou
plochu stávajících hřišť.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

IV.8 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
IV.9 Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod I připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

226

Lucie Lenghartová,
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Alšova 409, 252 29 Dobřichovice;
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.
Michal Lenghart,
čj. MUCE 42722/2016 OUP
Alšova 409, 252 29 Dobřichovice;
Pavlína Vinšová,
Alšova 334, 252 29 Dobřichovice;
David Vinš,
Alšova 334, 252 29 Dobřichovice;
Věra Tomková,
Alšova 361, 252 29 Dobřichovice;
Jiří Tesař,
Mánesova 779, 252 29 Dobřichovice;
Helena Tesařová,
Mánesova 779, 252 29 Dobřichovice;
Eva Konrádová,
Mořina 24, 267 17 Mořina;
Kateřina Hendrichová,
Bezručova 623, 252 29 Dobřichovice;
Petr Kabátník,
Bezručova 562, 252 29 Dobřichovice;
Marie Dušková,
Za Parkem 875, Dobřichovice

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.

227

Václav Lípa,
Randova 949, 252 29 Dobřichovice

ze dne 3. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40982/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

228

Jiří Louda,
Pražská 800, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41303/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

229

Gabriela Loudová,
Pražská 800, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1) Obchodní ulice – OU
čj. MUCE 41297/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí.
Odůvodnění: Byl by to velmi hrubý zásah do klidné vilkové čtvrti, jejíž charakter umožňuje velmi kvalitní bydlení s krásnými výhledy na okolní svahy Brd
a Českého krasu.
Návrh umožňuje 3× větší zastavěnost oproti dnešnímu stavu, procento zahrady
stačí pouhých 20 %, přičemž polovina z toho může být jen 40 cm zeminy na
podzemní stavbě. Tím, že zde není stanovena minimální ani maximální velikost pozemku, je možné dělení či scelování pozemků dle chuti. To může danou
oblast velmi poškodit. Též funkční využití je velmi široké, je zde možno postavit téměř cokoliv vyjma skladových areálů a odstavných ploch pro autobusy
a nákl. auta.

2) Staré centrum C1
Text připomínky: Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000,
resp. 2500 m2, a o výšce až 20 m2 a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co umožňuje RP centra. Dále nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do této oblasti – Staré centrum C1.
Odůvodnění: V současném ÚP je celková plocha areálu Sokola vymezena pro
sportovní využití. Byla by škoda tuto plochu zmenšovat a neochránit ji před
nevhodnou zástavbou.
3) Obecně
Text připomínky: Jsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic,
zejména v oblasti zahradních čtvrtí.
Odůvodnění: Zde je zaveden pojem proluky, který není srozumitelně definován. V těchto prolukách je umožněna dvojnásobná zastavěnost oproti okolním
parcelám.
4) Obecně
Text připomínky: Nesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ (současný ÚP) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.
Odůvodnění: V platném ÚPnSÚ je kromě centra možno stavět jen RD. Tento pojem se už v novém ÚP nevyskytuje a je nahrazen obecným pojmem bydlení, tedy
i v BD. To, že je stanoveno, že budova může obsahovat max. 3 bytové jednotky,
není dostatečná záruka proti vzniku BD. Developeři dokáží snadno tuto podmínku obejít (např. pojem bytová jednotka je nahrazena pojmem studio či ateliér).
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1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována
nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

3) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
5) Obecně – textová část návrhu str. 21
Text připomínky: Nesouhlasím s definicí pojmů „zastavěnost“ a „procento zahrady“.
Odůvodnění: Do celkové zastavěnosti se nezapočítávají podzemní stavby, a pokud je stanovena zastavěnost, musí min. 10 % pozemku zůstat bez nadzemních
a podzemních staveb. Přičemž za zahradu je považována vegetace 0,4 m nad
podzemní stavbou. Mocnost této vrstvy není dostatečná. Z toho vyplývá, že
celkové procento opravdu „čisté zahrady“ (i v zahradních čtvrtích) je pouhých
10 % z celkové výměry pozemku! Takový návrh je velmi nebezpečný.
A další připomínky…
Návrh ÚP – obchodní ulice Pražská
Co tato změna znamená?
1. Porovnání stávajících a nových regulativů pro parcely v obchodní ulici
a zahradní čtvrti
Proluka: a) blok nebo část bloku dosud nezastavěný v území jinak převážně zastavěném, určený k zastavění, nebo b) nezastavěná nebo částečně zastavěná
část pozemku nebo souboru pozemků včetně nároží ve stávající zástavbě, určená k zastavění, zpravidla vymezená stavebními čarami a hranicemi sousedních
pozemků zastavěných nebo k zastavění určených.

2. Funkční využití:
STÁVAJÍCÍ funkční využití v zahradní čtvrti, jejíž součástí jsou i pozemky
v navrhované obchodní ulici:
Plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení – bydlení v RD
Přípustné využití: Bydlení v RD, maloobchodní zařízení, nerušící provozovny
služeb, provozovny veřejného stravování, ubytování formou pronájmu pokojů
v rámci RD, stavby sociálního, církevního. kulturního a zdravotnického účelu
pro obyvatele území, individuální rekreace ve stávajících objektech
Nepřípustné využití: Nová výstavba objektů pro individuální rekreaci, stavby
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POŘIZOVATELEM
5) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

Připomínky vzaty na vědomí.
Podatel doplňuje připomínky k Ochodní ulici uvedené pod bodem 1 o komentář a vysvětlující poznámky.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu, funkce neodpovídající přípustnému využití území. Nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující
pohodu prostředí (nadměrné nároky na zásobování, dopravní zatížení okolních
obslužných komunikací, hluk, zápach, vibrace)
NAVRHOVANÉ funkční využití dle nového ÚP pro obchodní ulici:
Obchodní ulice:
Hlavní využití: Bydlení, veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní
stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do
velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy.
Přípustné využití: Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové, související s hlavním využitím plochy.
Podmíněné využití: Ostatní jiné stavby, činnosti a zařízení, pokud odpovídají
charakteru území a nenarušují hlavní využití plochy.
Nepřípustné využití: Skladové areály (kromě jejich administrativní části, viz
výše), odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, autobazary.
V tomto případě se v této oblasti bude moci postavit vše, co není přímo zakázáno (není zahrnuto v nepřípustném využití). Mohou zde vznikat nevhodné stavby – aneb co není zakázáno, je povoleno.
3. Jaké negativní vlivy mohou působit na okolní parcely „čistého bydlení“?
Nárůst dopravy: se vznikem obchodních a komerčních prostor se zvyšují nároky na obslužnost a dopravu v klidu. Obchody a provozy bude nutné zásobovat,
zvýší se jak osobní, tak i transitní doprava. Doprava tudíž může negativně
ovlivnit i vedlejší ulice v rezidenční čtvrti, ve kterých si mnoho aut bude zjednodušovat parkování.
Hluk: sousední parcely mohou být ovlivněny i hlukem z nových provozů (restaurací, diskoték a barů, výrobních provozů…).
Odpad: nové provozy mohou mít vyšší produkci odpadu, s tím souvisí možný
zápach, nehezké prostředí pro sousední parcely a snížení kvality bydlení.
Znehodnocení pohledů ze zahrad rezidentů, poškození „obrazu“ této oblasti:
pokud nové stavby svou výškou, o svém charakteru nebudou respektovat a zapadat do okolního prostředí (halové objekty mezi RD, nedostatek zeleně a příliš rozsáhlé zpevněné plochy, nedodržení měřítek vůči okolní zástavbě).
Problém se vsakováním a odváděním dešťových vod: způsobeno z důvodu příliš nízkého koeficientu zeleně na pozemcích v obchodní ulici.
4. Některé regulativy do ÚP nepatří a z hlediska zákona jsou neplatné!
ÚP dle stavebního zákona NESMÍ obsahovat podrobnosti náležející RP. Z toho vyplývá, že ÚP nemůže určovat například tyto podrobnosti: orientaci místností do ulice, stavební čáru (5 m od ulice), umístění vjezdů, obchodní parter
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v přízemí aj.
Bohužel mnoho takových zásad nový návrh ÚP obsahuje. Je to závažná chyba
(snad ne záměrná), kvůli které dochází k vytváření zkreslených iluzí o budoucí
podobě této ulice. Pozor, takové zásady nemohou být ve skutečnosti splněny.
Proto prosíme, důkladně zvažte navrhované PLATNÉ a ZÁVAZNÉ regulativy (velikost pozemku, zastavěnost, procento zahrady, výškovou regulaci,
funkční využití ploch). Právě tyto regulativy představují reálnou hrozbu
a mohou oblast vašeho klidného rodinného bydlení nenávratně poškodit.

230

Gabriela Loudová,
Pražská 800, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41302/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

231

Marie Loudová,
Pražská 800, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41301/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

232

Hedvika Lukavská,
Pražská 258, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41222/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

233

Ing. Petr Macalík,
Zelená 1132, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Eva Macalík,
Zelená 1132, 252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Dle proběhlého Výzkumu názorů občanů Dobřichovic z roku 2010 (k dispozici
čj. MUCE 42146/2016 OUP na www.dobrichovice.cz) a dle převládajícího názoru občanů proti jakémukoliv zvyšování zastavěnosti, zahušťování zástavby, zvyšování povolených výšek
objektů, počtu bytů v objektech, apod. nesouhlasíme s některými navrženými
regulativy v návrhu nového ÚP Dobřichovic.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.1).
V řadě případů návrhu ÚP přílišné procento zastavěnosti nekoresponduje s oko- Připomínka akceptována částečně.
lím a ani se současným regulativem (v současnosti je povolena zastavěnost
Odůvodnění pořizovatele dtto 1. odstavec připomín-
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v oblastech BC2 a BC3 20 – 28 %). Také je navržena příliš vysoká max. výška ky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
budov, bezdůvodně přidáno další patro zástavby a není regulován max. počet
bytových jednotek v oblastech zastavěných tradičně RD.
Nesouhlasíme s přípravou nového ÚP k zástavbě BD a dalším zahušťováním Připomínka akceptována částečně.
ploch. Také v návrhu ÚP zcela chybí regulace podzemních ploch.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
Prostorové regulativy byly v Dobřichovicích v minulosti několikrát zásadně
Připomínka akceptována částečně.
překračovány – viz např. výstavba BD v centru města v ulici 5. května (v době Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky povýstavby proběhla nelegální přístavba posledního patra BD v rozporu s regula- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
tivy i stavebním povolením).
Konkrétní připomínky pro plochu B3:
Připomínky akceptovány částečně.
1. Nové pozemky mohou být od min. plochy 800 m2 – nesouhlasíme se snižo- Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky pováním min. plochy, požadujeme zachovat stávající minimum, tzn. 900 m2.
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
Ke snižování min. plochy pozemků není v této oblasti žádný objektivní důvod a snižování jde proti převládajícímu přání občanů. V návrhu také chybí
jakákoliv regulace délky resp. šířky pozemků. Tzn. opatření, které by zamezilo tvorbě „nudlí“ a jiných nevyhovujících ploch pozemků.
2. Nesouhlasíme se zvýšením zastavěnosti z 20 na 25 % a už vůbec ne s výjimkou pro ŘRD, 2RD nebo proluky. Požadujeme zachovat současný regulativ
zastavěnosti na 20 % bez výjimek.
3. Nesouhlasíme se zvyšováním povolené podlažnosti o jedno patro oproti stávajícímu regulativu. Toto zvýšení pro nové budovy nebude korespondovat se
stávající výstavbou a bude nekorektní ke stávajícím majitelům domů, které
jsou všechny bez výjimek nižší. Požadujeme zachovat max. podlažnost na
1 np + podkroví nebo 2 np (bez další nástavby).
4. Jsme proti neregulování počtu staveb na jednom pozemku, toto řešení povede k neregulovanému zahušťování a vzniku černých staveb nebo staveb
s uvedením falešného účelu využití stavby. Požadujeme úpravu na max. 2
stavby na jednom pozemku.
5. Nesouhlasíme s absencí regulace max. počtu bytu (bytových jednotek) v návrhu nového ÚP. Požadujeme zachování regulativu, že stavba může obsahovat max. 3 bytové jednotky. A v oblasti B3 je nutné povolovat pouze RD.
6. Z důvodu zvýšené zástavby oblasti, navrhujeme snížit max. zastavěnou plochu z 300 m2 (návrh v ÚP) na 250 m2. Tato plocha více koresponduje se současnou strukturou výstavby RD v oblasti.
7. Nesouhlasíme s příliš vysokou povolenou výškou v návrhu ÚP, která není
v synergii se stávající výstavbou. 14 m (8 + 6 m) v návrhu ÚP o zásadní
výšku převyšuje stávající poměrně jednotnou výšku zástavby a nekoresponduje s okolím. Požadujeme, aby max. povolená výška nemohla překročit
12 m absolutně, bez výjimek.
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Ing. Petr Macalík,
Zelená 1132, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Eva Macalík,
Zelená 1132, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení území dotčeného připomínkou 1: Dobřichovice
čj. MUCE 42148/2016 OUP Text připomínky 1:
Nesouhlasíme s užíváním termínu „bydlení“. V návrhu ÚP v popisu regulativů
pro jednotlivé lokality se používá termín „bydlení“, který může znamenat jak
RD, tak BD a ŘRD.
Odůvodnění 1:
Termín bydlení je příliš široký. Pro zachování charakteru města by v současném návrhu ÚP mělo být jasně definováno, ve kterých lokalitách lze stavět
pouze RD a kde jsou povoleny i BD.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka 1 akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.25).
Vymezení území dotčeného připomínkou 2: Dobřichovice
Připomínka 2 akceptována částečně.
Text připomínky 2:
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka 1 podatele
Nesouhlasíme s definováním termínu „zastavěnost“ v návrhu na str. 21, kapito- – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
la F bod 1: „Podzemní částí staveb se do zastavěnosti nezapočítávají. pokud
vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm
a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého
terénu o více než 0,5 m, počítáno včetně vrstvy zeminy.“.
Odůvodnění 2:
Dle tohoto pravidla platí, že na pozemku stačí pouze 10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být na pozemku 1000 m2
jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká
vrstva zeminy na podzemní stavbě. Takto zastavěné pozemky ztratí svou retenční schopnost, navíc budou v době povodní (v souvislosti se spodní vodou)
ohroženy i sousední pozemky. Osobně máme zkušenosti z doby povodní, kdy
byly naše pozemky (lokalita B3) ohroženy spodní vodou, a případnou výstavbu
v podstatě neregulovaných podzemních staveb na okolních pozemcích chápeme jako nebezpečí pro náš majetek.
Vymezení území dotčeného připomínkou 3: Oblast regulativu B3
Připomínka 3 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka 1 podatele
Text připomínky 3:
Nesouhlasíme s možností výstavby BD v lokalitě B3 i s maximální navrhova- – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
nou výškou.
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Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD a vilami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti neumožňuje, pouze bydlení v RD). Navržený regulativ je v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 návrhu ÚP: „Územní plán navrhuje zachovat
a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje
do různých kategorií bydlení. Pro každou kategorii stanovuje pravidla využití
a prostorové regulativy tak, aby byl jejich jedinečný charakter zachován a rozvíjen.“.
Nový ÚP navrhuje max. výšku 8 m a současně „Od úrovně maximální regulované výšky budovy je možné vystavět: a) šikmou střechu s nejvýše dvěma štíty
případně s podkrovními podlažími, v maximálním úhlu 45° a o maximální výšce 6 m, nebo b) jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 m, ustoupené od průčelí
orientovaného ke stavební čáře a jednoho dalšího průčelí alespoň o 3 m.“. Tedy celkem je to 8 + 6 nebo 3,5 metru.
Odůvodnění 3:
Regulativ umožňuje v zmíněné lokalitě výstavbu BD, přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem
ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla“. Rovněž maximální povolená výška budov
nerespektuje současný charakter čtvrti. Navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu vysokých BD v oblasti, která byla doposud určena
k zástavbě RD.
V regulativu pro B3 by měla být povolena výstavba pouze RD, max. výška by
měla být snížena, aby korespondovala se současnou zástavbou.
Připomínka 4 akceptována částečně.
Vymezení území dotčeného připomínkou 4: Plochy občanské vybavenosti –
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka 1 podatele
pozemky, kde se nachází základní škola, mateřská škola, školní dílny, dětský
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
domov
Text připomínku 4:
Nesouhlasíme s tím, že zmíněné oblasti nejsou v návrhu ÚP stanoveny jako
plochy obslužné funkce (občanské vybavenosti). Budovy 1. a 2. stupně ZŠ
a část areálu Sokola spadá do regulativu C1, areál dětského domova do regulativu OU a B3, areál školních dílen do regulativu B3.
Dále nesouhlasíme s touto podmínkou v návrhu ÚP na str. 23: „Prostorové regulativy mohou v odůvodněných případech přesáhnout budovy občanského vybavení – jako např. kostel, škola, divadlo, za předpokladu, že nepoškodí obraz
města. U těchto budov musí být zřejmá využitelnost pro veřejnost.“.
Odůvodnění 4:
Pozemky, které tradičně plní funkci občanské vybavenosti, by měly být v novém ÚP chráněny tak jako je tomu ve stávajícím ÚPnSÚ. Město, příp. jiné instituce, by mohly v budoucnu čelit tlakům na prodej (třeba části) svých pozem-
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údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
ků pro účely výstavby budov pro funkci bydlení. V zájmu města by naopak
mělo být, aby pozemky s obslužnou funkcí byly jasně v ÚP vyznačeny. Na
zvážení je, zda by do funkce občanské vybavenosti neměl spadat i pozemek,
kde se nachází zdravotní středisko s obecními byty (Březová), nebo pozemek
s budovou ZUŠ (Lomená).
Pravidlo, že budovy občanského vybavení mohou přesáhnout prostorové regulativy, může být zneužito – budova může být vystavena s tím, že se jedná např.
o soukromou školu nebo zařízení pro seniory, své funkce však může brzy pozbýt a sloužit jako BD.
Vymezení území dotčeného připomínkou 5: Regulativ S1/C1 – areál Sokola
Text připomínky 5:
Nesouhlasíme s tím, že v návrhu ÚP část areálu spadá do regulativu C1, část je
definována regulativem S1. V platném ÚPnSÚ je celá plocha areálu Sokola
vymezena jako sportovně rekreační plocha.
Odůvodnění 5:
Plocha areálu Sokola by měla být omezena na využití přímo související se
sportovním vyžitím. V části areálu, která spadá do regulativu C1, není chráněno současné sportovně rekreační využití, naopak je zde povolena výstavba domů, i bytových. Regulativ S1 umožňuje velké přípustné využití, např. obchody,
odstavné parkovací plochy pro potřebu areálu, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo
být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Regulativ S1 rovněž
dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady
(tj. procento sportovišť), umožňuje výstavbu vysokých budov.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou 6: OU Obchodní ulice –
Pražská
Text připomínku 6:
Nesouhlasíme se těmito body v návrhu ÚP: Není dána min. velikost pozemku,
tudíž lze pozemky libovolně dělit. Zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %). Je navržena příliš vysoká max. výška budov – 8 + 6
nebo 3,5 metru. Je vyžadována povinná příprava na obchodní parter.
Odůvodnění 6:
Místo regulativu OU by měl být podél Pražské ulice uplatňován stejný regulativ jako v okolí a jako je tomu v platném ÚP, tedy B3.
Regulativ umožňuje výstavbu vysokých BD a ŘRD a současně i vysokou zastavěnost pozemku. Toto nerespektuje současnou zástavbu a může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí (RD v zahradách). Každý vysoký BD,
který by na Pražské ulici vznikl, znehodnotí sousední pozemky (spadající i do
regulativu B3).
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka 5 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka 1 podatele
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

Připomínka 6 akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto připomínka 1 podatele
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice a u novostaveb je vyžadována příprava na obchodní parter. Toto považujeme za zásah do vlastnických
práv. Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno
do centra města – tj. do ulic 5. května, Palackého a Anežky České, kde je
v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné většině občanů, pro něž tedy není nutné používat auto.

235

Vojtěch Malina,
Pražská 1047, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42410/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

236

Jana Malinová,
Pražská 1047, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42412/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

237

Jana Malinová,
Pražská 1047, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Text připomínky:
čj. MUCE 42413/2016 OUP Na Hlavním výkresu N.2 v Návrhu ÚP je pozemek č. parc. 1295/45, jehož jsem
majitelkou, zakreslen jako VPS. Se zařazením do této kategorie nesouhlasím,
trvám na zachování pozemku jakožto stavebního.
Odůvodnění:
Dle Opatření obecné povahy č. 1/2010, čj. 1314/10/PHa z 21. 9. 2010 je pozemek zachován jako stavební.
Přílohy:
1. Dopis ze dne 29. 9. 2005, čj. 901/2005, od tehdejšího starosty Ing. Michaela
Pánka, adresovaný panu Josefu Keckovi
2. Dopis ze dne 16. 6. 2010 od pana Josefa Kecka, adresovaný Městskému úřadu Dobřichovice
3. Opatření obecné povahy č 1/2010, čj. 1314/10 PHa z 21. 9. 2010, strana 8-9
Pozn.: Josef Kecek je předchozí majitel pozemku parc. č. 1295/45

Připomínka vzata na vědomí.
Pozemek parc. č. 1295/45, k. ú. Dobřichovice, není
dotčen žádnou VPS vymezenou návrhem ÚP. Nejblíže pozemku parc. č. 1295/45 je vymezena VPS/D.2
„Místní komunikace a park v lokalitě Dlouhý díl“,
ale do předmětného pozemku nezasahuje – viz seznam dotčených pozemků v kapitole H „Vymezení
veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo“ textové části
návrhu ÚP na straně 47.
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Alexandra Masnerová,
Skalecká 354/11, 170 00 Praha 7

ze dne 23. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 24. 5. 2016 pod Dotčené území: 2466/1
čj. MUCE 35947/2016 OUP Text připomínky:
Pěší propojení z ulice Svážná k ulici Strmá mezi zahradami.
Odůvodnění:
Parcela 2466/1 je nyní zaplocená, ale dlouhé roky zaplocená nebyla a nikdo si
tam žádnou cestičku nevychodil, tudíž ji nikdo nepostrádá. Cestička je pro veřejnost prakticky zbytečná, může sloužit pouze pro obyvatele jednoho nebo
dvou domů. Daleko jednodušší je použít cestu ulicí Strmou.

Připomínka akceptována.
Pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici
Strmá bude z návrhu ÚP vypuštěno – viz Pokyny
(bod SJ-VI*13). Pěším propojením ovšem není dotčen pozemek parc. č. 2466/1, k. ú. Dobřichbovice,
ve vlastnmictví podatele připomínky, ale pozemek
saousední, parc. č. 2470/1.
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údaje o podateli připomínky
Ing. Luboš Matoušek,
Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2;
na základě plné moci zastupuje:
JUDr. Ladislava Lebedová,
advokátka ČKA 0360,
AK Ledeč nad Sázavou;
IČO 66202094,
Koželská 205,
584 01 Ledeč nad Sázavou

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 9. 6. 2016 pod Můj klient je vlastníkem pozemků parc. č. 2743 zahrady o výměře 3910 m2
čj. MUCE 40391/2016 OUP a parc. č. 2744 zast. pl. a nádv. o výměře 67 m2 v k. ú. Dobřichovice, vše zapsáno v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, na LV 1453.
V napadeném návrhu ÚP Dobřichovic jsou předmětné pozemky vedeny v zastavitelném území s označením B2 – domy ve svahu, kdy dle regulativu způsobu využití této lokality, co se týče prostorových regulativů spočívajících v požadované velikosti pozemků, stanoví minimální velikost pozemků 1300 m2.
Můj klient má dlouhodobě v plánu využít shora uvedené pozemky jako 3 stavební pozemky, kdy v této souvislosti již minulosti v souladu s dosud platným
ÚPnSÚ z roku 2006 a za součinnosti místní samosprávy v Dobřichovicích, započal realizovat tomu odpovídající příslušné kroky. V současném ÚPnSÚ, kdy
tyto pozemky spadají do regulativů typu 2, je v případě zástavby lokality Brunšova stanovena minimální velikost pozemku 1200 m2.
Klient si nechal vypracovat geometrický plán číslo 1488 – 13/2010, na základě
kterého došlo k rozdělení pozemku parc. č. 2743 tak, aby byly využitelné jako
3 stavební pozemky. Klient si následně požádal o udělení souhlasu s dělením
pozemků u Městského úřadu v Dobřichovicích, který však souhlas neudělil,
neboť nebyla splněna podmínka regulativu ÚPnSÚ spočívající ve stanovení
minimální velikosti parcely na 1200 m2. Následně tedy došlo k úpravě předmětného geometrického plánu tak, aby nově vznikající pozemky, co se týče velikosti parcely, již odpovídaly stanoveným limitům v ÚPnSÚ. Na základě této
úpravy bylo Městským úřadem Dobřichovice, stavebním úřadem, vydáno dne
26. 7. 2010 rozhodnutí, čj. 300/10ZŘ, kterým bylo vydáno rozhodnutí o dělení
pozemku parc. čís. 2743 v k. ú. Dobřichovice, a to za podmínky, že se dělení
provádí za účelem změny vlastnických vztahů k jednotlivým odděleným pozemkům s tím, že tento pozemek bude rozdělen na 3 pozemky pro bydlení
a přístupovou komunikaci o výměře 320 m2. Poté byla podána žádost o stanovisko k dokumentaci „Technická vybavenost pro RD v k. ú. Dobřichovice,
parc. čís. 2743“, které bylo ze strany Městského úřadu v Dobřichovicích vyhověno za podmínky, že po zhotovení přípojky inženýrských sítí bude realizována příjezdová komunikace k novým pozemkům s živičným povrchem, a dále
pak, že bude vybudováno veřejné osvětlení takto nově vzniklé komunikace.
Město Dobřichovice a klient následně na základě předchozí dohody uzavřeli
dne 13. 3. 2012 darovací smlouvu, jejímž předmětem byly inženýrské sítě
(podzemní vedení tlakové kanalizace v délce 120 m a podzemní vedení vodovodu v délce 123 m, včetně jednoho nadzemního a podzemního hydrantu), veřejné osvětlení (položení podzemního kabelu a stavba 4 ks stožárů se svítidly)
a zpevněný povrch veřejné místní komunikace (zpevněný povrch s živičným
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Připomínka neakceptována.
Všechny regulativy návrhu ÚP budou řešeny pro
území města Dobřichovice nově, a proto nelze v jednotlivých případech řešit minimální výměry budoucích stavebních pozemků, popř. řešit rozdíly mezi
platným ÚPnSÚ Dobřichovice a návrhem ÚP, tato
problematika bude řešena globálně.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

povrchem o výměře 316 m2 a štěrková krajnice o výměře 140 m2), jež byly vybudovány vlastním nákladem klienta na pozemcích parc. číslo 2741/1 ostatní
komunikace, ostatní plocha, parc. čís. 2741/2 ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. čís. 2741/3 ostatní komunikace, ostatní plocha, parc. čís. 2742 ostatní
komunikace, ostatní plocha, parc. čís. 2735 ostatní komunikace, ostatní plocha,
vše v k. ú. Dobřichovice. Hodnota tohoto daru činila 2.128.360,- Kč.
V napadené části návrhu ÚP je v lokalitě B2 bydlení – domy ve svahu v rámci
prostorových regulativů stanovena minimální velikost pozemku na 1300 m2.
Takováto změna oproti předchozí úpravě z roku 2006 obsahující požadavek na
velikost pozemku na 1200 m2 není nikterak odůvodněna, ba co více, není ani
odůvodnitelná a je v rozporu s právem klienta na ochranu legitimního očekávání. V mezidobí (od vydání předchozího ÚPnSÚ v roce 2006) zde totiž nenastala žádná nová skutečnost, která by významným způsobem modifikovala předpoklady, s nimiž bylo počítáno při vydávání předchozího ÚPnSÚ a která by
mohla odůvodňovat plánovanou změnu, co se týče minimální výměry pozemku
v dotčené lokalitě. Není zde tedy žádný důvod pro to, aby došlo k takto zásadní
změně, co se týče požadavku na velikost pozemku v předmětné lokalitě. Pokud
by byl takovýto regulativ schválen, potom by vznikla klientovi škoda spočívající v již vynaložených nákladech i ve formě ušlého zisku. Je s podivem, že se
navrhuje takováto změna, ačkoliv veškeré kroky směřující k zasíťování předmětných pozemků a ke konečnému prodeji stavebních parcel byly realizovány
za vědomí Města Dobřichovice, a to dokonce i za jeho aktivní účasti, kdy byly
městem stanovovány podmínky znamenající ze strany mého klienta vynaložení
nemalých finančních prostředků. Těmto podmínkám bylo klientem zcela vyhověno. Následně byl i hmotný majetek pořízený z finančních prostředků klienta
dle dohody s městem tomuto bezplatně darován.
V zastoupení mého klienta Ing. Luboše Matouška, navrhuji, aby bylo vyhověno
shora uvedené připomínce a v rámci lokality B2 bydlení – domy ve svahu, co
se týče prostorových regulativů, byla opětovně stanovena minimálně požadovaná velikost pozemků na 1200 m2 a zachovat nyní platné regulativy.
Přílohy:
plná moc, LV číslo 1453, geometrický plán číslo 1488 – 13/2010, dopis Města
Dobřichovice ze dne 24. 6. 2010 a z 10. 12. 2010, rozhodnutí MěÚ Dobřichovice ze dne 26. 7. 2010, darovací smlouva ze dne 13. 3. 2012.

239b

Ing. Luboš Matoušek,
Lužická 1538/10, 120 00 Praha 2;
na základě plné moci zastupuje:
JUDr. Ladislava Lebedová,
advokátka ČKA 0360,

ze dne 15. 6. 2016;
Doplnění připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Dne 9. 6. 2016 jsem podala v zastoupení mého klienta Ing. Luboše Matouška
čj. MUCE 42478/2016 OUP připomínku k návrhu ÚP Dobřichovic, který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou
Městského úřadu Černošice dne 2. 5. 2016. Tuto připomínku doplňuji následovně.
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Připomínka neakceptována.
Regulovaná výška budovy jako prostorový regulativ
v ploše B2 – Bydlení – domy ve svahu tak, jak je stanovena kapitolou F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP, ne-
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AK Ledeč nad Sázavou;
IČO 66202094,
Koželská 205,
584 01 Ledeč nad Sázavou
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Markéta Matoušková,
Tyršova 55, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
V nyní platném ÚPnSÚ z roku 2006 je v části C. ZÁVAZNÁ ČÁST VE
FORMĚ REGULATIVŮ, B) REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ, I.
ÚZEMÍ ZASTAVITELNÁ, Pravidla pro uspořádání území, v 2. odrážce uvedeno: „pro Brunšov se stanoví maximální výšková hladina staveb: 2 nadzemní
podlaží s možností podkroví“. Obdobná úprava je i v části C. ZÁVAZNÁ
ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ, B) REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ, I. VÝŠKOVÁ HLADINA ZÁSTAVBY. V návrhu ÚP v rámci prostorových regulativů v zastavitelném území B2 bydlení – domy ve svahu, je uvedena regulovaná výška budovy 10 m a dvě nadzemní podlaží. Oproti stávající
úpravě tak došlo bez jakýchkoliv důvodů (nových okolností, které by tuto
změnu odůvodňovaly) ke zpřísnění těchto regulativů, resp. k jejich ustanovení.
Oproti stávajícímu ÚPnSÚ obsahuje návrh ÚP v rámci prostorových regulativů
v zastavitelném území B2 bydlení – domy ve svahu, i procento zahrady, a to ve
výši 70 %, pro stávající ŘRD a 2RD: 50 %. Mám za to, že takovéto omezení je
zcela zavádějící, když například omezuje stavbu příjezdových cest v podobě
zpevněných ploch, která se bude započítávat do plochy určené pro zastavěnost
(což může být problematické např. u pozemků s komplikovaným přístupem).
V zastoupení mého klienta Ing. Luboše Matouška navrhuji, aby bylo vyhověno
shora uvedeným připomínkám a v rámci lokality B2 bydlení – domy ve svahu,
co se týče prostorových regulativů, bylo upuštěno od úpravy procent zahrady,
a dále, aby se v rámci regulované výšky budovy ponechala taková úprava, jaká
je v nyní platném ÚPnSÚ.

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1) REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
čj. MUCE 42755/2016 OUP Text připomínky:
Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný
stav).
Odůvodnění:
Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní
záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba –
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
zhoršuje podmínky stanovené platným ÚPnSÚ Dobřichovice a pro zpevněné plochy je stanoveno 10 %
plochy stavebního pozemku, a to rozdílem součtu zastavěnosti (20 %) a procentem zahrady (70 %) a celkové výměry pozemku 100 %, takže těch 10 % není
započítáno do ploch zastavěnosti, ale připočítává se.

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřej-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: „V aktivní zóně záplavových území
se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl,
jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření
na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo
jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
Zároveň by tento regulativ zapříčinil zvýšenou dopravu v ulici Tyršova od přejezdu ke kempu, na což tato část ulice není koncipována.
2) REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
• není dána min. velikost pozemku
• je možné libovolné dělení pozemků
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská i Palackého
je v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul.
Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění:
Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), lze
stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít 3 bytové jednotky, ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,

333 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
ných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.22).

2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední parcely
před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není
tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi
málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není
tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí
(rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře
vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
3) REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
3) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky po• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parko- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
vací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Regulativ by měl omezit využití na
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost; procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek
orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti obtížně splnitelný. Navrhovaný regulativ, pokud by byl napěněný, v podstatě likviduje jediné větší sportoviště na území Dobřichovic.

241

Vladislav Matys,
Pražská 258, 252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41221/2016 OUP
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

242

údaje o podateli připomínky
Jitka Mejsnarová,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: V ÚP je vymezeno území se specifickými podmínkami
1. Připomínka neakceptována.
čj. MUCE 42176/2016 OUP
způsobu využití a prostorového uspořádání (dále jen území se specifickými
Specifické podmínky způsobu využití a prostoropodmínkami) nad plochami s regulativem C1, OU a B3. Tyto specifické
vého uspořádání, stanovené jako překryvná funkce
podmínky nejsou v regulativech (C1, OU a B3) popsány. Dle regulativů
nad plochami C1 – Staré centrum, OU – Obchodv C1 nebude u těchto ploch stanovena výška budovy ani min. velikost poní ulice a B3 – Bydlení – zahradní čtvrť, jsou uvezemku a v lokalitě se specifickými podmínkami B3 nebude regulováno nic.
deny v regulativech těchto ploch na stranách 24,
Aby tyto lokality zůstaly bez regulace je nepřípustné z důvodu ochrany
26 a 29 kapitoly F textové části návrhu ÚP.
vlastníků v této lokalitě, kteří musí mít jasnou představu, jak bude lokalita
využívána.
Odůvodnění: Jde o lokality, které jsou v blízkosti centra v zástavbě RD (ulice Na Chmelnici, Lomená, Fügnerova, nebo dokonce v záplavovém území
řeky – ulice 5. května). Pokud nebude jasná regulace, co se v těchto územích
se specifickými podmínkami může, nebude pro správní rozhodování taková
situace jednoduchá a může to způsobit mnoho problémů a nevyhovující neregulované stavební činnosti.
2. Připomínka akceptována částečně.
2. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) pouze termín RD
Míra akceptování připomínky bude závislá na odpři určení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžaborném posouzení Projektantem, který v textové
dována stávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadočásti odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
vána pro všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány rebyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
gulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásMísto termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydleti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborní“, který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jedně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připonotky ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5,
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD. Nejasný je termín soubor
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
staveb – co se jím myslí. Chybí jednoznačný výklad.
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení,
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
k bydlení. RD obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanévšak 3 byty.
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavDefinice RD, která je v současném ÚP používána na všech plochách BC
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
(v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
(stanoví podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá
používat, když doposud byla v Dobřichovicích v ÚP bez problémů ve všech
těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno, aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP
je chránit stávající charakter území.
Dopady této terminologické změny mohou být velké, a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstav-
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PŘIPOMÍNKY
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poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel.
Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu
architekt dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚP na většině území Dobřichovic bez problémů používáno omezení výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami
v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu
(navržené regulativy plošné umožňují vysoké šikmé střechy – až 6 m, tj.
v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží –
3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter
území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny (např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by
požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina stavebních pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že Návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud
bez problémů ve všech uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli problém.
3. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
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umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
regulativech bydlení podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
4. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
4. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
5. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 5. Připomínka akceptována částečně.
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 2 připomínky podatele
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
aut za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v
územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
6. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 6. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
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aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
7. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 7. Připomínka akceptována.
šíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
8. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 8. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
9. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj)
– to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet
obyvatel Dobřichovic 3560.
10. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanské- 10. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
ho vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
lení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravot-
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nická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
11. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 11. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
12. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řád- 12. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
ných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
13. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 13. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
14. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 14. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
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aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
15. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
16. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
17. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
18. Text připomínky a odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje, co se myslí pojmem
proluka, který je používán u řady regulativů s tím, že pro stavby v prolukách
je umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5). Z definice uváděné
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č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

16. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).
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v normě a různých vyhláškách vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně
volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je
prolukou každý volný pozemek. nebo pozemek na němž dojde k demolici
stávající stavby. Není jasné, proč mají být proluky, tj. veškeré nezastavěné
pozemky zvýhodňovány možností vyšší zastavěností a lze to považovat za
snadno zneužitelné.
19. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy- 19. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranností do uličního prostranství prostorového reguství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typolativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který
stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOnenáleží ÚP.
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
20. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba20. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové repodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Praž-
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ská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně
rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion)
mají 1420 m2 a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
23. Připomínka akceptována částečně.
23. REGULATIV OU – obchodní ulice
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s oko-
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lím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
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Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se
objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova,
nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
24. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (napří-
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klad souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
25. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
25. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
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• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
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• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
28. Připomínka akceptována částečně.
28. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
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mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
29. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 29. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
31. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
31. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho-
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• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
32. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
32. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
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nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
34. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
34. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
ního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
35. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
35. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu
je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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Ing. arch. Jitka Mejsnarová, CSc.,
předseda výboru Spolku občanů
Dobřichovic z.s.,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Návrh ÚP není zpracován v souladu s požadavky PÚR
čj. MUCE 42177/2016 OUP Návrh ÚP není zpracován v souladu s požadavky PÚR ČR ve znění její 1. Aktualizace, schválené vládou (dále též „1.A PÚR ČR“), které je od 17. 4. 2015
závazné pro výkon státní správy a tedy i pro zpracování návrhu ÚP. To je
zřejmé např. z textu Odůvodnění návrhu ÚP (část B.1.1, str. 56, 57), který
zjevně odkazuje na znění PÚR před její aktualizací. Dále jsou uvedeny pouze
vybrané nesoulady s PÚR, komplexní posouzení souladu návrhu ÚP s PÚR je
nutné do návrhu ÚP doplnit.
Není zohledněn požadavek priority čl. (24), věta 2
Zde je uvedeno „Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit.“
Návrh ÚP v důsledku navrhovaných regulativů umožňuje výrazně intenzivnější
využití ploch uvnitř hranic zastavěného území a v důsledku toho jistě větší ná-
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odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byly připomínky akceptovány, popř. uvede, proč akceptovány nebyly, či byly akceptovány jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
úsudek a učinit závěr o připomínkách, které se týkají
výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané
činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního
zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve
výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta
návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
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růst počtu obyvatel než je uváděno v textu návrhu ÚP. Ten uvádí bilanci názpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování
růstu počtu obyvatel pouze v zastavitelných plochách, což je zjevně neúplný
požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za
údaj, jak je zřejmé i z Odůvodnění ÚP, str. 93, kde je uvedeno: „Zastavěné
jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.41).
území Dobřichovic se rozkládá na ploše 198,04 ha a obsahuje 5,53 ha nevyužitých rezerv.“. Jejich využití návrh ÚP umožňuje a předpokládá v rámci vymezených ploch, aniž by přitom tyto rezervy vymezil.
V důsledku toho návrh ÚP poskytuje nepřesné a neúplné údaje, které znemožňují vyhodnotit vliv nové výstavby na veřejnou infrastrukturu a na potřebu
úpravy jejich kapacit pro zvýšený počet obyvatel.
Termín „možnosti nové výstavby“ nelze zužovat pouze na výstavbu a pouze ve
vymezených zastavitelných plochách, novou výstavbu umožňuje návrh ÚP
i uvnitř tzv. zastavitelného území – viz str. 10 návrhu ÚP.
V návrhu ÚP plánu není uveden stav veřejné infrastruktury, zejména chybí jakékoliv informace o stávajících kapacitách občanského vybavení, zřizovaného
ve veřejném zájmu1 a rozbor těchto kapacit s ohledem na současný a navrhovaný počet jeho uživatelů, tj. nejen obyvatel města ale i okolních obcí2. Rovněž
chybí údaje o potřebách navýšení těchto kapacit v důsledku nárůstu počtu obyvatel města, umožněného jednak zvýšením intenzity využití zastavěného území, výstavbou ve vymezených zastavitelných plochách, a nárůstu počtu obyvatel v okolních obcích.
Z bilance potřeb pitné vody dle jednotlivých zastavitelných ploch (viz str. 84
Odůvodnění ÚP) je uveden nárůst v zastavitelných plochách +416 obyvatel ve
104 RD. Tento nárůst překračuje o +250 obyvatel rozvoj, uvedený na str. 59
odůvodnění ÚP „V rámci doplňujících P+R byla pro Dobřichovice provedena
rámcová prognóza budoucího počtu obyvatel města, z ní lze stanovit předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3 650 obyvatel, výhled pro rok 2030
pak uvádí orientační údaj 3800 obyvatel. Rozvojové plochy k bydlení budou
v návrhu ÚP vycházet zejména ze stávající platné ÚPD obce, nepředpokládá se
rozvoj.“. Tento text je citací zadání ÚP a vyplývá z něj nárůst 2020/2030 pouze
+150 obyvatel, nikoliv o +416 obyvatel.
Webové stránky města3 uvádějí k 21. 11. 2013 počet obyvatel 3392. K datu
1. 1. 2016 je uváděn4 počet bydlících obyvatel 3488, ten přitom ještě nemůže
zohlednit přírůstek bydlících v nové výstavbě, např. Rezidenční projekt DOB
Centrum.
Nárůst počtu obyvatel města 2020/2013
3650 – 3392 = +258 obyvatel
Nárůst počtu obyvatel města 2030/2020
3800 – 3650 = +150 obyvatel
Celkový předpokládaný nárůst 2030/2013 +258+150 = +408 obyvatel celkem
Vzhledem k tomu, že návrh ÚP neuvádí úplné údaje o nárůstu počtu obyvatel
města a nepodmiňuje novou výstavbu (nejen v zastavitelných plochách) dostatečnou veřejnou infrastrukturou je zřejmé, že nesplňuje požadavky vyplývající
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z 1. aktualizace Politiky územního rozvoje ČR.
Není zohledněn požadavek priority čl. (26)
Dle této priority je požadováno „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných
a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.“.
V rozporu s tímto požadavkem návrh ÚP vymezuje v záplavovém území zastavitelnou plochu VO3 výroba a obchod s bydlením (hlavní využití Výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení). Pro toto vymezení
není v návrhu ÚP uvedeno žádné odůvodnění, které by dokládalo, že se jedná
o zcela výjimečný a zvlášť odůvodněný případ.
Argumentem pro vymezení této plochy nemůže být její převzetí z platného
ÚPnSÚ Dobřichovice, protože byl pořízen a schválen před schválením PÚR
ČR v roce 2009.
Rovněž bez jakéhokoliv zdůvodnění je na str. 58 Odůvodnění ÚP uvedeno
„Nepředpokládá se vymezování nových zastavitelných ploch pro přesun stávající zástavby ze záplavových území (zástavba je až na několik výjimek situovány
mimo aktivní zónu).“.5 Z tohoto textu vyplývá, že návrh ÚP zcela a bez jakéhokoliv vysvětlení nerespektuje požadavek PÚR.
2. Návrh ÚP není zpracován v souladu s požadavky ZÚR Středočeského
kraje
a) V čl. 12 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) je uveden
úkol pro územní plánování „b) vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic
nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou
silniční síť;“. Tento požadavek je rovněž uveden v Zadání ÚP (viz str.
5/15).
Uvedený požadavek ZÚR SK i zadání ÚP je v návrhu ÚP zcela opomenut
a není žádným způsobem řešen. V Odůvodnění návrhu ÚP je uvedeno:
str. 61 – „Obchvat silnice II/115 není do návrhu územního plánu převzat.
Územní plán počítá s variantou zachování silnice II/115 ve stávající poloze
a přizpůsobuje tomu využití přilehlých ploch.“
str. 77 – „Návrh územního plánu navrhuje pouze východní obchvat v územní
rezervě, pro budoucí možnost jeho realizace. Severní obchvat jez územního
plánu vypuštěn, projíždějící doprava do města přivádí život, který může
město využít ve svůj prospěch.“. Argument, že doprava přivádí život zcela
opomíjí její negativní účinky, které jsou důvodem pro požadavek řešení obchvatu města, uvedený v dalších bodech zadání ÚP, v územně analytických
podkladech a doložený dopravním zatížením ul. Pražská. To je uvedeno i v
Odůvodnění ÚP, str. 81 obr. 12., ze kterého je zřejmý průjezdem více než
7000 vozidel/den. Podrobněji viz dále připomínka ke splnění bodu 1.3 za-
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dání ÚP.
Z citovaného textu je zřejmé, že v návrhu ÚP jsou zcela vědomě a bez jakéhokoliv zdůvodnění nerespektovány požadavky závazné pro zpracování návrhu ÚP. Návrh ÚP je zpracován v rozporu se stavebním zákonem (dále též
„SZ“).6
b) Návrh ÚP zcela opomíjí požadavek čl. 81 písm. d) ZÚR SK, který ukládá
koordinovat rozvoj obslužných funkcí Dobřichovic s Řevnicemi. K tomuto
tématu návrh ÚP nic neuvádí ani v části Odůvodnění ÚP – A. Vyhodnocení
koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.
3. Návrh ÚP nerespektuje požadavky zadání ÚP
Kromě požadavků, vyplývajících z PÚR a ze ZÚR SK, uvedených v zadání
ÚP, které nejsou v návrhu ÚP respektovány, nejsou v návrhu splněny ani další
požadavky zadání ÚP:
• viz bod B. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, str. 6/15,
požadavek řešit přeložku silnice 115. K tomuto bodu zadání je v Odůvodnění
návrhu ÚP na str. 59 uveden opět bez jakéhokoliv zdůvodnění text: „Přeložka
silnice 115 není do územního plánu přejata.“. Tento text Odůvodnění dokládá nesplnění požadavku zadání ÚP.
• viz bod E.3. Občanské vybavení, str. 9/15. 2. bod „Dále návrh ÚP Dobřichovice prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné plochy OV zejména
pro sociální služby a zdravotnictví“. K tomu je v Odůvodnění ÚP (str. 63)
uvedeno: „Občanská vybavenost není v územním plánu vyznačena samostatnou plochou, je ji možno umisťovat ve většině s rozdílným využitím v zastavitelném území. V územním plánu jsou zastavitelné plochy redukovány na minimum, nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. Současné kapacity
jsou dostačující.“. V návrhu ÚP totiž není uvedena žádná komplexní bilance
rozvoje bydlení, která dokládá ověřitelným způsobem nárůst počtu obyvatel
města umožněný navrhovanými regulativy v jednotlivých plochách, nejen zastavitelných, ale i určených ÚP k přestavbě (viz dále připomínka ke splnění
bodu 1 zadání ÚP) a v plochách, ve kterých ÚP navrhovanými regulativy
umožňuje zvýšení jejich využití. Návrh ÚP proto žádným způsobem nedokládá rozsah potřebných ploch pro občanské vybavení, reagující na umožněný
nárůst počtu obyvatel města. Stávající ani navrhované kapacity sociálních
služeb a zdravotnictví nejsou v ÚP uvedeny. Text Odůvodnění ÚP dokládá,
že požadavek zadání nebyl splněn.
• viz bod F.2. Ochrana přírodních hodnot území, str. 10/15, 2. bod „ÚP Dobřichovice navrhne konkrétní možnosti zvýšení retenční funkce území formou
opatření v krajině (např. zatravněné pásy, plochy pro rozliv, drobné vodní
plochy a plochy pro akumulaci)“. V Odůvodnění ÚP je opakovaně zmiňován
pouze retenční příkop pro zachycení povrchové vody při přívalových deštích
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na Brunšově (viz výkres N.3). Rovněž text na str. 20 návrhu ÚP, odst. E.3
a E.4 dokládá, že zvýšení retenční funkce území nejsou v návrhu ÚP řešena dle požadavků zadání ÚP.
• viz bod G.1. Veřejně prospěšné stavby, str. 11/15, 1. bod „Dopravní infrastruktura – plocha pro přeložku silnice II. třídy č. 115 v severní části území Dobřichovic (nutná koordinace se sousedním/ obcemi – Lety a Černošice),
ev. další návrhy místních komunikací a úpravy křižovatek, dále případné návrhy pěších propojení.“. Tento požadavek zadání návrh ÚP ignoruje a pouze
na str. 66 Odůvodnění ÚP opakuje text „Přeložka silnice II/115 není do návrhu územního plánu převzata.“. Návrh ÚP nesplňuje požadavek zadání ÚP.
• viz bod H.6. Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy,
str. 12/15, 2. bod „Návrh ÚP prověří možnost vymezení území k řízenému rozlivu a navrhne opatření v bezodtokových zónách“. K tomuto požadavku zadání je na str. 67 Odůvodnění ÚP uvedeno pouze „Území k řízenému rozlivu nebylo vymezeno, v území se nenachází vhodná plocha adekvátní velikosti k řízenému rozlivu. Bezodtoké zóny budou odčerpávány.“. Tento text žádným
způsobem nedokládá, že byla při zpracování návrhu ÚP prověřována
možnost vymezení území k řízenému rozlivu, z čehož vyplývá, že tento
požadavek zadání nebyl splněn.
• viz bod I.1. Urbanistická struktura a využití zastavěného území, str. 12/15,
1. bod, „Nedostatečné občanské vybavení – zejména nedostatečná kapacita
ZŠ (zohledňující celé spádové území školského zařízení), rozvoj území podmínit vybudováním potřebné veřejné infrastruktury, prověřit pozemek sousedící
s budovou nové školy (pozemek p.č.478/4) jako územní rezervu školy.“. K tomuto požadavku zadání je na str. 68 Odůvodnění ÚP uvedeno „V územním
plánu je navrženo rozprostření občanského vybavení téměř v celém zastavitelném území města. Plochy s rozdílným způsobem využití mají nastaveny
rozdílné definice a přípustnost občanské vybavenosti od centra k okrajům
města. Součástí návrhu záměrně není vymezení speciálních ploch pro občanskou vybavenost tak, aby se vybavenost mohla promísit v běžné zástavbě. Jelikož byly zastavitelné plochy výrazně redukovány a nepředpokládá se nárůst
obyvatel, bylo opuštěno od rozšíření ZŠ. Pozemek vedle školy je ponechán jako park.“.
Navrhované tzv. promísení občanské vybavenosti v běžné zástavbě spolu
s tím, že nejsou záměrně vymezeny plochy určené pro rozvoj občanského vybavení, zřizovaného ve veřejném zájmu7 (dále též „OV“) zcela znemožňuje
chránit v území stávající plochy OV před změnou jejich využití, plochy pro
zvýšení kapacit OV a pro nové druhy OV s ohledem na nárůst počtu obyvatel,
umožněný návrhem ÚP. Jedná se o zařízení občanského vybavení nekomerční povahy, jejichž existenci v území je zajišťována veřejnou správou na zá-
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kladě právních předpisů a které bez její aktivity nelze zabezpečit pouze na
základě komerčního podnikání. Tvrzení „nepředpokládá se nárůst obyvatel“
je v rozporu se skutečnostmi, které jednoznačně vyplývají z návrhu ÚP. Navržené regulativy umožňují výrazně intenzivnější využití zastavěného území,
než je uváděn pouze v zastavitelných plochách (+416 obyvatel ve 104 RD –
viz str. 84 odůvodnění ÚP).
• viz bod I.1. Urbanistická struktura a využití zastavěného území, str. 12/15,
2. bod, „Prověřit kvalitu a možnosti technické a dopravní infrastruktury pro
stávající stavby rodinné rekreace ona základě zjištění stanovit podmínky dalšího využití těchto území (zejména prověřit možnost změn užívání staveb pro
rodinnou rekreaci na stavby pro individuální bydlení, upřesnit podmínky výstavby na plochách rodinné rekreace). Jedná se především o následující území (pravý břeh Berounky):
– JZ část města jižně od železniční trati v ostře svažitém území
– JV část města mezi železniční tratí a řekou Berounkou (nutnost zohlednit
zároveň i záplavové území Q100)“.
K tomuto požadavku zadání je na str. 68 Odůvodnění ÚP uvedeno „V územním plánu je navrženo v JZ části města využití Chaty a zahrádky ponechat,
z důvodu svažitosti, špatné dostupnosti a odlehlosti chat, v JV části je
v územním plánu navrženo využití /B8/ – Bydlení a chaty V Luhu, kde jsou
uvedeny podmínky pro přestavby na stavby pro individuální bydlení.“. Z návrhu ÚP vyplývá:
– možnosti a kvalita technické a dopravní infrastruktury nebyly v JZ části
města prověřeny a z tohoto důvodu navrhované využití a regulativy ploch
B2 a B7, vymezených v části města Brunšov, neodpovídá stávajícím podmínkám; jedná se zejména o to, že tyto plochy jsou přístupné z ul. Tyršova
pouze po komunikacích Strmá, U Rokle, Krajníkova, Svážná, Generála
Pellé. Tyto komunikace jsou z hlediska dalšího zvyšování provozu nevyhovující svými rozměry (šíří), spádem, nejsou vybaveny chodníky a nezajišťují bezpečnost chodců. Kapacita těchto komunikací a bezpečnost provozu
na nich je zásadním omezujícím prvkem dalšího zvyšování počtu obyvatel
v daném území. V rozporu s požadavky zadání ÚP neprověřil návrh ÚP
kvalitu a možnosti stávající dopravních cest ani možnosti jejich úpravy
pro zvýšení kapacity/průjezdnosti; výhrada že návrh ÚP neprověřil
kvalitu a možnosti dopravní infrastruktury platí pro celé zastavitelné
území;
– tvrzení Odůvodnění ÚP, že je navrženo ponechat v JZ části města využití
Chaty a zahrádky je zcela v rozporu s návrhem ÚP, který vymezuje plochy
(podrobněji viz návrh ÚP)
• B2 BYDLENÍ – DOMY VE SVAHU umožňující výstavbu bytových
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domů, umístit soubor staveb na pozemku, pro ŘRD a 2RD je zvýšena zastavěnost z 20 % na 40 %, umožňuje výstavbu staveb výrazně větších
rozměrů než je převažující zástavba,
• B7 – BYDLENÍ – DOMY V LESE, umožňující výstavbu BD, nestanovuje minimální velikost pozemku, umožňuje výstavbu staveb výrazně větších rozměrů než je převažující zástavba, v důsledku toho umožňuje zvýšení intenzity zástavby. Ve smyslu stavebního zákona a prováděcích
předpisů jsou plochy B7 dle návrhu ÚP plochami přestavby, s významnou
změnou současného charakteru využití území. Dle současného ÚPnSÚ
jsou tyto plochy určeny pro individuální bytovou zástavbu, tj. pro RD,
které tvoří současnou zástavbu spolu se stavbami pro rodinnou rekreaci.
V protikladu s tím je dle regulativů návrhu ÚP v těchto plochách umožněna výstavba BD o velikosti až 200 m2 s rozměrem jedné strany stavby
až 25 m. Návrh ÚP nevymezuje v žádném výkrese regulaci výstavby v
hranici vzdálenosti 50 m od hranice lesa.
– v JV části není zohledněno záplavové území; je zde navrženo využití /B8/ –
Bydlení a chaty V Luhu, určené pro bydlení, stavby pro rodinnou rekreaci.
Doposud je zástavba v tomto území vymezena jako plocha pobytové rekreace, individuální rekreace stabilizovaná. Přesto, že tyto plochy leží v záplavovém území, návrh ÚP svými regulativy umožňuje přestavbu staveb pro
rodinnou rekreaci na stavby pro bydlení, umožňuje výstavbu BD i RD
o rozměru až 25 m s neopomenutelnými vlivy na změnu odtokových poměrů a dynamické účinky vod v tomto záplavovém území a tedy i na životní
prostředí. Ve smyslu stavebního zákona a prováděcích předpisů jsou plochy
B8 dle návrhu ÚP plochami přestavby, s významnou změnou současného
využití území;
Z návrhu ÚP je zřejmé, že požadavky zadání ÚP nebyly dodrženy.
• viz bod I.1. Urbanistická struktura a využití zastavěného území, str. 12/15,
4. bod, „Prověřit možnosti využití území v izolované lokalitě v SV části území města mimo těžiště urbanizovaného území (území venkovského bydlení)
se zohledněním záměru minimalizace další stavební činnosti v této lokalitě.“.
K tomuto požadavku zadání je na str. 68 Odůvodnění ÚP uvedeno „V lokalitě
Bukovka byly redukovány nevyužité zastavitelné plochy na jižní straně silnice II/115.“. Toto tvrzení je v rozporu s výrokem ÚP, který zde vymezuje plochy UK – USEDLOSTI V KRAJINĚ, v nichž zastavitelnost ploch nebyla nijak redukována, pouze byly dosavadní zastavitelné plochy zahrnuty/skryty
v tzv. zastavitelném území.
Dle platného ÚPnSÚ se jedná o tyto lokality: (obrázek viz podání)
Podle tehdy platné právní úpravy se vymezovalo zastavitelné území a zastavěné území obce. V návrhu ÚP jsou uvedené lokality vyznačeny následujícím
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způsobem (obrázek viz podání) a jsou zahrnuty do tzv. „zastavitelného území“ (pojem, který je účelově zaveden v návrhu ÚP). V důsledku toho není
možné rozlišit zastavěné území a zastavitelné plochy ve smyslu požadavků
stavebního zákona. Tyto plochy jsou v návrhu ÚP vymezeny jako plochy UK
– USEDLOSTI V KRAJINĚ, (hlavní využití bydlení, drobné zemědělství)
a je v nich umožněna výstavba, v regulativu je uvedeno „Podmíněné využití:
Ubytováni do kapacity 15 lůžek, obchody a nerušící provozovny služeb do velikosti 250 m2 hrubé podlažní plochy. Nerušící řemeslná výroba do velikosti
250 m2 hrubé podlažní plochy. Pro výše uvedené podmíněné využití platí bez
rozdílu tyto podmínky:
– stavby jsou součástí staveb pro bydlení na stavebním pozemku, zejména rodinných domů,
– stavby svým provozem neruší obytný charakter území (zejména hlukem
a exhalacemi).“
Vliv další výstavby v této lokalitě na veřejnou infrastrukturu (zejména dopravní a technickou) rovněž návrh ÚP neprověřil.
Z návrhu ÚP je zřejmé, že požadavek zadání ÚP na minimalizaci další
stavební činnosti v této lokalitě není zohledněn, aniž je to jakkoliv odůvodněno a doloženo prověřením možnosti využití území.
• viz bod I.3. Dopravní infrastruktura, str. 13/15, 1. bod, „Prověřit nahrazení
nevhodného vedení silnice II. třídy č. 115 centrem obce přeložkou silnice
II. třídy v trase dle stávající platné ÚPD.“.
K tomuto požadavku zadání je na str. 69 Odůvodnění ÚP uvedeno „Územní
plán počítá s variantou zachování silnice II/115 ve stávající poloze, tím je posílen význam ulice Pražská, která má potenciál stát se městkou třídou. Prostorové regulativy přilehlých ploch iniciují vznik veřejného parteru, drobného
podnikání apod.!“.
Toto řešení je v rozporu s požadavky ZÚR SK, zadáním ÚP, se zjištěními
uvedenými v ÚAP a s požadavky ochrany veřejnosti před negativními účinky
dopravy (viz např. zákon na ochranu veřejného zdraví, z. č. 258/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
Vedení silnice č. II/115 (ul. Pražská) zastavěným územím Dobřichovic je
v A-ÚAP Černošice 2014 vymezeno jako dopravní závada (ZD99). Jedná se
o komunikaci s významnou intenzitou dopravy. Dle zdroje Dopravní průzkum s vyhodnocením stavu a vývoje dopravy ve správním obvodu MěÚ
Černošice, objednatel Město Černošice, zhotovitel CITYPLAN spol. s r. o.,
listopad 2008 byla zjištěna na silnici II/115 intenzita dopravy
– 11010 vozidel/den (úsek Radotín – Černošice),
– 7470 vozidel/den (úsek Černošice – Dobřichovice) a
– 6970 až 6780 vozidel/den (úsek Dobřichovice – Řevnice).
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Z uvedeného zdroje vyplývá další zvyšování intenzity dopravy i v budoucnosti, které nepochybně souvisí s dalším zvyšováním počtu obyvatel. V rozporu se zjištěnými trvalými negativními vlivy dopravy na silnici II/1158 návrh
ÚP zachovává tuto silnici ve stávající trase a navíc navrhuje zvyšování intenzity využití území podél ní tím, že vymezuje plochy OU – OBCHODNÍ
ULICE, spojené s rostoucím počtem vjezdů na tuto silnici z přilehlé zástavby.
Toto je v rozporu s požadavky zadání ÚP – viz str. 8/15, část E.1. Dopravní
infrastruktura, 5. a 6. bod:
– „Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních
komunikací se silniční síti, zejména z důvodů bezpečnosti provozu.
– Vytvořit předpoklady pro snižování negativních účinků dopravy na obytnou
zástavbu“
Návrh ÚP navíc v regulativech ukládá orientovat obytné a pobytové místnosti
do uličního prostranství ulice Pražská, vystaveného hlukové zátěži, znečištění
a exhalaci z dopravy. Dopravní zatížení ul. Pražská se zvýší v důsledku nárůstu dopravy spojeného se zvyšováním počtu obyvatel v intenzivněji využívaném zastavěném území.
Z návrhu ÚP je zřejmé, že požadavky zadání ÚP nebyly dodrženy.
• viz bod I.4. Závady ve využívání krajiny, str. 13/15, 5. bod, „Upřesnit existenci staveb v aktivní zóně záplavového území, návrh ÚP Dobřichovice bude
důsledně respektovat požadavky na území v aktivní zóně záplavového území
vyplývající z platných právních předpisů.“.
K tomuto požadavku zadání je na str. 69 Odůvodnění ÚP uvedeno „Výstavba
nových staveb v aktivní zóně záplavového území není povolena“. Toto tvrzení
je v rozporu s výrokem ÚP, který v aktivní záplavové zóně vymezuje plochu
S2. Z regulativu způsobu jejího využití i prostorových regulativů vyplývá, že
jsou v ní přípustné stavby pro hlavní a přípustné využití této plochy9. Dle zákona č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, ust. § 67
odst. 2 písm. d) je v aktivní zóně záplavového území přitom zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
V rozporu s ochranou veřejných zájmů dle vodního zákona je v aktivní záplavové zóně vymezena plocha pro veřejné parkoviště.
Mapa povodňových rizik a mapa povodňového nebezpečí10 na základě prověření jednoznačně popisuje plochy, ve kterých by nemělo docházet k dalšímu
rozvoji zástavby a umisťování staveb, kde by proto neměly být vymezovány
zastavitelné plochy ani by nemělo docházet ke zvyšování intenzity zastavěného území. To je závazně stanoveno i v PÚR, prioritě č. 2611.
Lokality v mapě povodňového nebezpečí: (obrázek viz podání)
V rozporu se skutečnostmi, které vyplývají z map povodňového nebezpečí,
z map povodňových rizik, v rozporu s požadavky priority PÚR, která je zá-
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vazná pro pořizování ÚP, jsou navíc uvnitř záplavového území v návrhu ÚP
vymezeny:
– plocha S2 – KEMP A TÁBOŘIŠTĚ; komentář viz výše;
– plocha veřejného parkoviště P4; komentář viz výše;
– plocha B8 – BYDLENÍ A CHATY V LUHU; komentář viz výše;
– zastavitelná plocha VO3 – VÝROBA A OBCHOD S BYDLENÍM.
• viz bod J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo ose, str. 14/15. Není zde požadováno vymezení ploch přestavby,
dle stavebního zákona12 jsou takto označovány plochy ke změně stávající zástavby. V zadání je na str. 14/15 výslovně uvedeno „Rozvoj sídla bude v návrhu ÚP Dobřichovice v maximální možné míře přizpůsoben stávající dochované urbanistické struktuře a hodnotám v území.“. V rozporu se zadáním
stanovuje návrh ÚP v řadě ploch regulativy, které ve svých důsledcích
znamenají, že se jedná o plochy přestavby, určené k zásadní změně současné stavební struktury.
Jedná se zejména o plochy:
– OU-OBCHODNÍ ULICE; stávající individuální bytová zástavba (dle platného ÚPnSÚ plochy BC2, BC3 se stanovenou velikostí pozemku 900 –
2000 m2 – BC2, 800 – 1400 m2 – BC3) podél ul. Palackého má být přeměněna na hlavní využití bydlení, veřejná správa, školství, kulturní zařízení,
církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování,
sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící provozovny služeb
a řemeslné výroby do velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy. V území se
specifickými podmínkami způsobu využití se musí min. 50 % tohoto území
využít pro občanské vybavení. Nová stavební struktura se zásadně liší od
stávající zástavby RD; minimální velikost stavebního pozemku není stanovena a umožňuje výrazně vyšší intenzitu využití území. Totéž platí i pro
plochy OU podél ul. Tyršova, nyní dle platného ÚPnSÚ plochy SC7).
– C1-STARÉ CENTRUM, části se specifickými podmínkami prostorového
uspořádání, vymezená podél ul. Pražská, Vítova, Lomená a Na Chmelnici,
nyní stávající individuální bytová zástavba (dle platného ÚPnSÚ plochy
BC3) má být přeměněna na hlavní využití bydlení, veřejná správa, školství,
kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 400 m2 hrubé podlažní plochy. Nová stavební struktura se zásadně liší od stávající zástavby RD, výška zástavby má být umožněna do 14 m, minimální velikost pozemků není
stanovena, což umožňuje výrazně vyšší intenzitu využití území;
– C2-NOVÉ CENTRUM, podél ul. Tyršova, nyní stávající individuální byto-
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vá zástavba (dle platného ÚPnSÚ plochy BC1, se stanovenou velikostí pozemku 1600 – 3500 m2) má být přeměněna na hlavní využití bydlení, veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 250 m2
hrubé podlažní plochy. Nová stavební struktura se zásadně liší od stávající
zástavby RD, jejíž charakter zaručuje stanovené rozmezí velikosti pozemků, minimální velikost pozemků není stanovena; To umožňuje výrazně
vyšší intenzitu využití území
– B3-BYDLENÍ – ZAHRADNÍ ČTVRŤ, nyní stávající individuální bytová
zástavba (dle platného ÚPnSÚ plochy BC3 se stanovenou velikostí 800 –
1400 m2). Na blok mezi ul. 5. května a řekou se specifickými podmínkami
prostorového uspořádání se nevztahují prostorové regulativy zastavěnosti,
procenta zahrady, regulované výšky zástavby ani maximální velikosti budovy. V důsledku toho se nová stavební struktura zásadně liší od stávající
zástavby RD a umožňuje výrazně vyšší intenzitu využití území;
– B8-BYDLENÍ A CHATY V LUHU; zde jsou dle Odůvodnění str. 68 uvedeny podmínky pro přestavbu na stavby pro individuální bydlení. Rovněž
na str. 65 Odůvodnění je uvedeno, že přestavba stávající rekreační zástavby
se bude řídit pravidly pro plochu B8.
Uvedené přestavbové plochy jsou vymezeny v rozporu s tím, že v zadání ÚP
nejsou požadovány, důsledky jejich intenzivnějšího využití nejsou v návrhu
ÚP vyhodnoceny a proto ani nejsou vyjádřeny v nárocích na kapacity občanského vybavení zřizovaného ve veřejném zájmu na dopravní a technickou infrastrukturu. Jsou zvažovány pouze nároky zastavitelných ploch a to pouze na
potřeby pitné vody, odpadních vod, plynu a elektrické energie.
Zcela v rozporu se skutečnostmi, které vyplývají z návrhu ÚP je na
str. 14 uvedeno, že plochy přestavby nejsou v řešeném území vymezeny.
Regulativy navržené pro další plochy, např. B2, B4, B5 a B6, rovněž umožňují zásadní změnu dosavadního charakteru zástavby, protože umožňují výstavbu staveb větších rozměrů, v řadě případů není stanovena minimální velikost pozemku, je umožněna výstavba BD, pro které platí jiné požadavky dle
vyhl. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Umístění BD do dosavadní
zástavby RD výrazně změní její charakter.
Návrh ÚP není v souladu se stavebním zákonem a s prováděcími předpisy
Nerespektování požadavků zadání ÚP
Ze stavebního zákona vyplývá povinnost konzultovat návrh zadání ÚP s veřejností a s orgány veřejné správy. Dle přezkumů opatření obecné povahy je možné se od zadání schváleného územní samosprávou odchýlit za podmínky, že se
tak děje na základě přezkoumatelných skutečností, zjištění a prověření, jejichž
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provedení bylo v zadání uloženo.
Návrh ÚP Dobřichovic není v souladu se schváleným zadáním z více důvodů:
a) od zadání se odchyluje bez doložení přezkoumatelných skutečností, bez toho, že by byly náležitě doloženy důvody, např. výsledky prověření, která
byla v zadání uložena
b) není vůbec navrženo ani prověřeno řešení problémů, uvedených v zadání;
jedná se o to, že v návrhu není vůbec prověřena možnost obchvatu města
silnicí II/115
c) jsou navrhována řešení, která v zadání nebyla vůbec uložena; jedná se např.
o návrh obchodní ulice podél ul. Pražská, vymezení ploch přestavby stávající zástavby RD.
Z uvedených důvodů není návrh ÚP v souladu nejen s jeho zadáním, ale ani
s právními předpisy, které upravují např. vztah zadání a návrhu ÚPD, účel veřejných konzultací návrhu zadání.
Rozpor s § 43 odst. 3 stavebního zákona
Dle uvedeného ustanovení „Územní plán ani vyhodnoceni vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím.“.
V rozporu s tímto zákonným požadavkem ukládá návrh ÚP v prostorových regulativech
– povinnost orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství (viz str. 22), viz též regulativ „Návaznost na veřejná prostranství“ stanovený pro plochy C1, C2, OU, B1, B3, B4. V případě ploch OU vymezených
podél silnice II/115 se navíc jedná o požadavek v rozporu s veřejným zájmem ochrany veřejného zdraví;
– přípravu na obchodní parter, obsahující požadavky na stavební a dispoziční
řešení (viz str. 22), viz též regulativ „Návaznost na veřejná prostranství“ stanovený pro plochy C1, C2, OU.
Tyto prostorové regulativy jsou v rozporu s obsahem stanovení podmínek prostorového uspořádání.13
Rozpor s požadavku vyhl. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisu
Návrh ÚP nevymezuje území pro zpracování ÚS ve výkresu základního členění území č. N.1, ukládá lhůtu 5 let pro vložení do evidence územně plánovací
činnosti, což je v rozporu s nejvýše 4letou lhůtou, dovozenou judikáty ze lhůty
pro zpracování Zprávy o uplatňování ÚP.
Rozpor s požadavky vyhl. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky OPVÚ uvádí: „K naplňování cílů a úkolů
územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné
nároky na prostředí se území člení územním plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování v územním plánu vyme-
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zují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2.“. Dle Ustanovení § 3 odst. 2 písm.
b) se vymezují rovněž zastavitelné plochy a plochy přestavby.
Návrh ÚP v rozporu s uvedenými požadavky právních předpisů nevymezil uvnitř zastavěného území žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby, přestože je v Odůvodnění ÚP, str. 93, uvedeno: „Zastavěné území Dobřichovic se
rozkládá na ploše 198,04 ha a obsahuje 5,53 ha nevyužitých rezerv.“. Tyto rezervy uvnitř zastavěného území nejsou v ÚP nijak vyhodnoceny ani není nijak
doloženo, v kterých částech řešeného území se nachází. Níže uvedené vyobrazení zpracované na základě katastrální mapy ilustrativně a schematicky vyznačuje červeně dosud nezastavěné pozemky (obrázek viz podání).
Z výše citovaného textu Odůvodnění ÚP a také z uvedeného vyobrazení je
zřejmé, že v ÚP nejsou vymezeny zastavitelné plochy o velikosti větší než
2000 m2, přesto, že to vyplývá z reálné situace a je to uloženo právními předpisy. V rozporu s tím návrh ÚP neposkytuje informace, které by měl obsahovat
a které jsou nezbytné k naplňování požadavků stanovených zákony k ochraně
veřejných zájmů, např. pro vyhodnocení záborů půdního fondu, a pro plnění
úkolů územního plánování podle stavebního zákona.14
Návrh ÚP definuje a užívá pojmu v rozporu s právními předpisy
Zjevně zmatečné je používání pojmu stavební pozemek, v řadě případů je myšlen zastavěný stavební pozemek, na kterém je již umístěna stavba. Je použit pojem „soubor staveb“ bez toho že by byl definován, rozlišně od stavebního zákona je používán termín zastavěná plocha pozemku.
Návrh ÚP nebyl posouzen z hlediska jeho vlivů na životní prostředí
V Koordinovaném stanovisku k návrhu zadání ÚP Dobřichovice, které vydal
Krajský úřad Středočeského kraje dne 10. 7. 2012, čj. 098772/2012/KUSK,
spis. zn. SZ_098772/2012/KUSK, (dále též „Koordinované stanovisko“) je
uvedeno, že je požadováno (citace):
„1. zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovice na životní
prostředí (tzv. SEA) dle přílohy ke stavebnímu zákonu. Vyhodnocení vlivů ÚP
na životní prostředí je požadováno zejména z důvodů: prověření řešení dopravní infrastruktury (optimalizace železniční trati, vytvoření vhodných ploch
pro parkovací a odstavná stání) a řešení umístění ploch pro sport [zvýrazněno]. Pro zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Dobřichovice na životní prostředí se stanovují následující požadavky [zvýrazněno]:
• vyhodnotit varianty řešení (případně rovněž vyhodnotit tzv. nulovou variantu)
a specifikovat jednotlivé plochy, jejich funkční využití a přehledně zakreslit
navrhované plochy do mapy,
• stanovit přípustné varianty, případně navrhnout kompenzační opatření, která
by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela eliminovat,
• vyhodnotit vlivy z hlediska zvýšení dopravní zátěže, změn v uspořádání kraji-
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ny, zvýšení hlukové zátěže, znečišťováni ovzduší především vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru pohody bydlení, (…)“.
Dále je v bodě 2. Koordinovaného stanoviska požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů ÚP Dobřichovice na území Natura 2000.
V dopise Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství (dále též „KUSK OŽPZ“) ze dne 23. 10. 2013, čj. 138084/2013/
/KUSK, spis. zn. SZ_098772/2012/KUSK, nadepsaném „Návrh zadání územního plánu Dobřichovice ZMĚNA STANOVISKA Odboru životního prostředí
a zemědělství“, (dále též „Změna stanoviska“) je mj. uvedeno, že Orgán posuzování vlivů na životní prostředí „ … nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů
územního plánu Dobřichovice na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů
územního plánu Dobřichovice na území Natura 2000.“. Tato Změna stanoviska
KÚSK OŽPZ je odůvodněna
– vyjádřením Správy CHKO Český kras čj. 10435/CK/2013 ze dne 6. 9. 2013,
ve kterém je konstatováno, že lze vyloučit vliv návrhu zadání ÚP Dobřichovice na soustavu NATURA 2000 a dále
– stanoviskem dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (RNDr. J. Štěpánková, l. 487) odboru životního prostředí a zemědělství KÚSK podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (citace): „že
podle § 45i zákona lze vyloučit významný vliv překládané koncepce samostatně i ve spojení s jinými projekty na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo ptačích (PO) oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními.“.
V Koordinovaném stanovisku je uvedeno, že posouzení SEA bylo požadováno
„na základě (…) kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona [zvýrazněno]“ (viz
str. 2/4 dole). V protikladu s touto argumentací Koordinovaného stanoviska je
ve Změně stanoviska uvedeno, že orgán posuzování vlivů „na základě předložené žádosti s výčtem lokalit, které budou prověřeny návrhem změny č. 3 územního plánu, a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat
vyhodnocení (…) SEA [zvýrazněno].“ (viz konec str. 2/3).
Ve Změně stanoviska ani v jeho Odůvodnění není uveden žádný přezkoumatelný argument ani není nijak vysvětleno, na základě jakých skutečností pozbylo
platnosti kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona, která dle Koordinovaného stanoviska vedla k požadavku zpracovat vyhodnocení SEA.
S ohledem na závaznost právních předpisů, v tomto případě zákon o posuzování vlivů na životní prostředí15, upozorňujeme, že návrh ÚP Dobřichovic:
a) zahrnuje záměr optimalizace železniční trati, spadající dle přílohy 1 zákona
o posuzování vlivů do kategorie II záměry vyžadující zjišťovací řízení, položka 9.2. Tento záměr je v návrhu ÚP zpřesněn nad katastrální mapou, což
přináší podrobnější informace o jeho možných vlivech, než jaké lze posoudit
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na základě ZÚR Středočeského kraje;
b) vymezuje plochy pro výrobu16; aniž jakkoliv specifikuje charakter výroby.
Nelze tedy vyloučit v těchto plochách umístění záměrů, které mohou podléhat hodnocení vlivů na životní prostředí jako záměry uvedené v příloze č. 1
zákona o posuzování vlivů nebo jako záměry podlimitní17. Jedná se zejména
o to, že v návrhu ÚP jsou vymezeny následující plochy:
• plocha PR průmyslový areál (hlavní využití výroba) o rozloze cca 4 ha.
Dle ÚAP Černošice18 příloha č. 1 „PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD
JEDNOTLIVÝCH OBCÍ“ se jedná o brownfield. Charakter možné výroby
a její začlenění do koncepce (návrhu ÚP) by mělo být posouzeno z hlediska vlivů na životní prostředí;
• soubor ploch VO3 výroba a obchod s bydlením (hlavní využití Výrobní
provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení); soubor
ploch VO3 je vymezen uvnitř záplavového území, navíc jedna z ploch
VO3 je vymezena jako zastavitelná plocha D7,
c) vymezuje plochu S2 – KEMP A TÁBOŘIŠTĚ; (hlavní využití Kemp a tábořiště, rekreace, nekrytá sportoviště). Z regulativu způsobu využití i prostorových regulativů vyplývá, že v této ploše jsou přípustné stavby pro hlavní
a přípustné využití této plochy, problém je v tom, že návrh ÚP nijak nevymezuje okruh staveb pro toto hlavní využití. Plocha S2 je vymezena v aktivní
zóně záplavového území, ve které je dle z. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 67 odst. 2 písm. d) zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo to možnost zástavby
a rozvoje v S2 omezila průběh hranice nadregionálního biokoridoru v rozporu s nadregionálním biokoridorem.
d) vymezuje plochu B8 – BYDLENÍ A CHATY V LUHU (hlavní využití bydlení,
stavby pro rodinnou rekreaci). Soubor těchto ploch je vymezen uvnitř záplavového území. Oproti současnému využití „individuální rekreace stabilizovaná“ – viz platný ÚPnSÚ Dobřichovice, ve znění jeho pozdějších změn,
jsou navrhovány regulativy, které umožňují výstavbu BD i RD o rozměru
jedné strany budovy až 25 m, s neopomenutelnými vlivy na změnu odtokových poměrů a na změnu dynamických účinků vod v tomto záplavovém
území a tedy i na životní prostředí. Ve smyslu stavebního zákona a prováděcích předpisů jsou plochy B8 dle návrhu ÚP plochami přestavby, s významnou změnou současného využití území vč. veřejné infrastruktury.
e) vymezuje plochy OU – OBCHODNÍ ULICE (hlavní využití bydlení, veřejná
správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování,
zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody
a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 300 m2 hrubé
podlažní plochy). Oproti současnému využití plochy pro bydlení v RD (viz
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ÚPnSÚ) jsou navrhovány regulativy, které umožňují výstavbu BD i RD
o rozměru až 30 m, výrazné zvýšení intenzity využití těchto ploch pro stavby a tím významné snížení schopnosti ploch vsakovat srážkové vody19. Ve
smyslu stavebního zákona a prováděcích předpisů jsou plochy OU vymezené v návrhu ÚP plochami přestavby s významnou změnou současného využití území, spojené s možnostmi významných negativních vlivů na životní
prostředí. Plochy OU ohraničují oboustranně silnici II/115 (ul. Pražská), jejíž průchod zastavěným územím Dobřichovic je v A-ÚAP Černošice 2014
vymezen jako dopravní závada (ZD99), jedná se o komunikaci s významnou intenzitou dopravy. Dle zdroje Dopravní průzkum s vyhodnocením stavu a vývoje dopravy ve správním obvodu MÚ Černošice, objednatel Město
Černošice, zhotovitel CITYPLAN spol. s r. o., listopad 2008 byla zjištěna
na silnici II/115 intenzita dopravy
– 11010 vozidel/den (úsek Radotín – Černošice),
– 7470 vozidel/den (úsek Černošice – Dobřichovice) a
– 6970 až 6780 vozidel/den (úsek Dobřichovice – Řevnice).
Z uvedeného zdroje vyplývá zvyšování intenzity dopravy v intervalech celostátního sčítání, které nepochybně souvisí s dalším zvyšováním počtu obyvatel. V rozporu se zjištěnými trvalými negativními vlivy dopravy na silnici
II/11520, ÚP navrhuje zvyšování intenzity využití území podél ní, spojené
s rostoucím počtem vjezdů na tuto silnici z přilehlé zástavby a navíc ÚP
v regulativech ukládá orientovat obytné a pobytové místnosti do uličního
prostranství ulice Pražská, vystaveného hlukové zátěži, znečištění a exhalaci
z dopravy. Dopravní zatížení ul. Pražská se zvýší v důsledku nárůstu dopravy spojeného se zvyšováním počtu obyvatel v intenzívněji využívaném zastavěném území. Se silnicí na ul. Pražské sousedí navíc areál školy.
f) nevyznačuje některé zastavitelné plochy, čímž zkresluje jejich celkovou bilanci; jedná se jednak o plochy UK Pod Bukovkou, které jsou návrhem ÚP
vyznačeny jako „zastavitelné území“, bez odlišení a vyznačení zastavitelných ploch, dosud vyznačené v ÚPnSÚ. Dále se jedná i o plochy označené
jako B2, ve kterých jsou zahrnuty rozsáhlé pozemky, které je dle navržených
regulativů možné zastavět, nejsou přitom vyznačeny jako zastavitelné plochy.
g) umožňuje výrazné zvýšení intenzity využití zastavěného území; návrh ÚP
obsahuje v regulativech ploch zvýšení intenzity zástavby. V plochách, ve
kterých dosud byly přípustné pouze RD připouští návrh ÚP zástavbu BD,
možnost vyšší zástavby než je nyní možné dle ÚPnSÚ. Jedná se zejména
o vymezení plochy C1 ohraničené ul. Pražská, Vítova, Lomená, plochy B3
jižně od ul. 5. května, ve kterém je nově umožněna výška budov 14 m. plochy
OU a plochy C2 podél ul. Tyršovy. V důsledku vyšší intenzity využití území
dojde k zvýšení počtu obyvatel vystaveného negativním vlivům dopravy v ul.
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Pražská.
h) neřeší kumulativní a synergickou povahu vlivu vyšší intenzity výstavby v zastavěném území a v zastavitelných plochách spolu s bariérovým účinkem
optimalizované trati21 na dopravu v obci. V návrhu ÚP nejsou vyhodnoceny
vlivy zvyšování počtu obyvatel, umožněné navrhovanými regulativy, na zvyšování intenzity automobilové dopravy k nádraží a velmi pravděpodobného
snížení průjezdnosti úrovňového přejezdu optimalizované železniční trati.
i) neřeší snižování negativních účinků dopravy na obytnou zástavbu; tento požadavek je o v zadání ÚP (str. 8/15), citace: „Návrh ÚP prověří přeložku
silnice II/115 (trasa vedena v severní části napříč celým územím obce od
východu k západu), řešení bude koordinováno s návazností na Černošice
a Lety
– Minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací se silniční sítí, zejména z důvodů bezpečnosti provozu.
– Vytvořit předpoklady pro snižování negativních účinků dopravy na obytnou zástavbu.“
Ze shora uvedeného přehledu záměrů a řešení a) až i), obsažených v návrhu
ÚP, je zřejmé, že tato koncepce naplňuje celou řadu kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů, např.:
– kritéria 1.b míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti,
a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje;
– dle kritéria 1.d význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného
rozvoje;
– dle kritéria 1.f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou
závažné pro koncepci;
– dle kritéria 2.b. kumulativní a synergickou povahu vlivu;
– dle kritéria 2.d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající
z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích);
– dle kritéria 2.f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena,
s ohledem na: II. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace.
Na základě
a) toho, že ve Změně stanoviska nebyly doloženy jakékoliv důvody pro upuštění
od zpracování posouzení vlivu návrhu územního plánu na životní prostředí
(SEA), které je požadováno v Koordinovaném stanovisku na základě návrhu
zadání územního plánu a kritérií uvedených v příl. č. 8. zákona o posuzování vlivů,
b) toho, že v Koordinovaném stanovisku je požadování posouzeni vlivu územního plánu (SEA),
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c) doložených zjištění, že návrh územního plánu obsahuje záměry a navrhuje
řešení, která naplňují kritéria uvedená v příl. č. 8. zákona o posuzování vlivů
lze důvodně dovozovat, že návrh ÚP je v rozporu s požadavky zákona o posuzování vlivů z těchto důvodů:
• nebylo zpracováno vyhodnocení SEA oprávněnou osobou podle § 19 z. č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území podle
požadavků stavebního zákona,
• tato vyhodnocení nebyla doručena veřejnosti k vyjádření podle § 50 stavebního zákona.
Poznámky pod čarou:
1. Viz z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon (dále
též „SZ“), ust. § 2 odst. 1 písm. k)
2. ZÚR Středočeského kraje (dále též „ZÚR SK“) v čl. 81 písm. d) ukládají koordinovat rozvoj obslužných funkcí Dobřichovic s Řevnicemi
3. http://www.dobrichovice.cz/mesto/mestsky-urad-a-samosprava/povinneinformace/
4. http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=539198
5. Tento text je převzat ze zadání ÚP, str. 7/15, které rovněž nerespektuje požadavky PÚR.
6. Viz SZ ust. § 36 odst. 5 v kombinaci s § 5 odst. 3, ze kterého vyplývá, že
obec není oprávněna v ÚP opomenout požadavky, vyplývající ze ZÚR a nepřísluší obci rozhodovat, zda tyto požadavky zohlední v ÚP.
7. Viz SZ ust. § 2 odst. 1 písm. k)
8. A-ÚAP Černošice 2014 uvádějí na str. 7/59 emise NOx a solení komunikací
(zejména: III/115 – Černošice a Dobřichovice, str. 10/59 přetížení této silnice a její průchod centrem města.
9. Plocha S2 je vymezena na celých pozemkových parcelách jako součást zastavěné území a to přes to, že tyto pozemky leží v aktivní zóně záplavového
území, ve které je dle z. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů, ust. § 67 odst. 2 písm. d) zakázáno zřizovat tábory, kempy a jiná
dočasná ubytovací zařízení. V regulativech plochy není stanovena zastavěnost (!) a vyplývá z nich, že jsou přípustné stavby pro kemp a tábořiště, rekreaci, komunikace a hřiště. Tyto stavby nejsou v návrhu ÚP definované
a nelze tedy vyloučit zastavění např. chatami pro účely rekreačního ubytování. Ve vyznačené ploše je navrženo pod mostem veřejné parkoviště(!), které
lze dohledat, ale pouze ve výkrese dopravní infrastruktury v hlavním výkrese
je v této ploše krajinná zeleň, v které jsou parkoviště nepřípustná.
10. Státní podnik Povodí Vltavy je pořizovatelem map povodňového nebezpečí
a map povodňových rizik v oblastech s významným povodňovým rizikem,
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které byly identifikovány v jeho územní působnosti. Potřeba zpracování map
povodňového nebezpečí a map povodňových rizik.
11. „(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.“
12. Viz SZ § 43 odst. 1, viz též vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o obecných požadavcích na využívání území (dále též „vyhl. OPVÚ“) § 3 odst. 2 písm. a)
13. Viz vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 458/2012 Sb., (dále též „vyhl.
ÚAP, ÚPD“) příl. č. 7 odst. 1 písm. f)
14. Viz SZ § 19 odst. 1 písm. c) „prověřovat o posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,“
[zvýrazněno].
15. Viz zákon o posuzování vlivů, ustanovení § 10i odst. 2, poslední věta: Při
pořizování ÚP stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8
k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na
životní prostředí.
16. Plocha PR průmyslový areál (hlavní využití výroba) o rozloze cca 4 ha,
plocha VO1 výroba a obchod u řeky (hlavní využití výroba, obchod, administrativa), plocha VO2 výroba a obchod (hlavní využití výroba, obchod,
skladování administrativa), plocha VO3 výroba a obchod s bydlením (zastavitelná plocha D7), (hlavní využití Výrobní provozovny a služby výrobního
charakteru s možností bydlení)
17. Viz zákon o posuzování vlivů, ust. § 4 odst. 1 písm. d)
18. Aktualizace územně analytických podkladů 2014, Rozbor udržitelného
rozvoje území ORP Černošice, textová část, prosinec 2014 (dále též „A-ÚAP
Černošice 2014“)
19. regulativy pro plochy OU nestanoví minimální velikost stavebního pozemku, určují zastavěnost 60 %, do zastavěné plochy nezahrnují podzemní části
staveb „pokud vrchní část skladby jejich zastřešeni tvoří vrstvo zeminy v min.
tloušťce 40 cm …“ viz str. 21 návrhu ÚP, bod 1. Zastavěnost, dále str. 26
Prostorové regulativy
20. A-ÚAP Černošice 2014 uvádějí na str. 7/59 emise NOx a solení komunikací (zejména: … II/115 – Černošice a Dobřichovice, str. 10/59 přetížení této
silnice a její průchod centrem města.
21. Optimalizace umožní zvýšení rychlosti na 120 km, což sníží dosavadní
průjezdnost úrovňových přejezdů přes optimalizovanou železniční trať.
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244

Mgr. Tereza Miller,
Jiráskova 662, 252 29 Dobřichovice

Pořizovatel dílčí body připomínky očísloval, aby je
ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
bylo možné vyhodnotit.
zapsáno dne 20. 6. 2016 pod Popis připomínky: Využití ploch
čj. MUCE 43211/2016 OUP Text připomínky: Využití ploch (plochy s rozdílným využitím).
1. Nesouhlasím s bodem F – F3 a), b) Regulovaná výška budovy a to o zvýšené 1. Připomínka neakceptována.
Připomínka k bodu 3 „Regulovaná výška budovy“
maximální výšce o 6 m nebo o 3,5 m.
kapitoly F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP je nesrozumitelná a nemá odůvodnění. Pokud připomínkou
podatele bylo myšleno navýšení maximální výšky
šikmé střechy ze 6 m o 6 m na 12 m [písm. a)] nebo výšky ustupujícího podlaží z 3,5 m o 3,5 m na
7 m [písm. b)], je taková požadovaná výška šikmé
střechy nebo ustupujícího podlaží nepřijatelná
a odporující charakteru zástavby města Dobřichovice. Tento prostorový regulativ nebyl podatelem
připomínky zřejmě pochopen.
2. Dále nesouhlasím s oddílem C, bod 4 Urbanistická koncepce ul. Pražská –
2. Připomínka akceptována částečně.
obchodní ulice.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

245

Luděk Miller,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice;
Kristina Millerová,
Krajníkova 446,

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při určj. MUCE 40569/2016 OUP
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
stávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro
všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy
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B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2,
B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD. V souvislosti s tím
je pak v navržených regulativech povolena i vyšší výška budov.
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše
dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení,
v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k
bydlení. RD obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně
však 3 byty.
Definice RD, která je v současném ÚPnSÚ používána na všech plochách BC
(v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější
(stanoví podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá
používat, když doposud byla v Dobřichovicích v ÚPnSÚ bez problémů ve
všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno,
aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit stávající charakter území.
Dopady této terminologické změny mohou být velké, a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
(Na Plzeňce) měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu
RD, nicméně navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů,
každý s 3mi byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru
(a minimalizaci zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu
počtu obyvatel. Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud
zástavba RD, tu architekt odstraněním požadavku na výstavbu RD dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚPnSÚ na většině území Dobřichovic bez problémů
používáno omezeni výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak
zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňuji vysoké šikmé střechy – až 6 m,
tj. v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží –
3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter
území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt v diskuzích argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik
např. dvoupodlažního domu ve svahu se dvěma podzemními podlažími.
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byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
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Svahy v Dobřichovicích, dosud regulativem určené pro výstavbu RD, jsou
nyní už z velké části zastavěny (např. ul. K Lomu), a to i novou zástavbou –
právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval a volali by po jeho zrušení/rozvolnění. Většina stavebních
pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází.
Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek
s ustoupeným podlažím, považujeme za nepodstatný, vzhledem k tomu, že
návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problému ve všech uváděných oblastech bez problému používán a investoři
s ním neměli problém (v oblasti Brunšova, i jinde lze najít mnoho nových
staveb RD s rovnou střechou).
2. Text připomínky: Regulativy OU, C1, C2, B3 neodpovídají Zadání ÚP a jsou 2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
i v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 Návrhu.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
• Zadání požadovalo zachovat a posílit hodnotný charakter residenčních čtvrtí, což ale regulativy OU, C1, C2, B3 rozhodně nedělají – umožňují výstavbu BD, velkých domů C1 – až 1000 m2 zastavěné plochy, B3 – až
300 m2, zahušťování zástavby – a to v území, které je nyní určeno k zástavbě pouze RD
• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
(délka cca 1,5 km) a do části ul. Tyršova.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současný ÚP umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
regulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum. Centrum z logiky věci
má býti koncentrováno do jedné oblasti, což je v Dobřichovicích ul. 5. května a ul. Palackého, kde se nyní nachází dostatek obchodní prostor blízko
u sebe, což je výhodné i pro občany. Centrum roztažené po 1,5 km dlouhé
hlavní silnici považuji za nesmysl, který povede jen k většímu dopravnímu
zatížení a zhorší kvalitu bydlení, jak v této ulici, tak v přilehlých oblastech,
nehledě na to, že stávající ÚPnSÚ i předkládaný návrh vyznačují řadu ploch
(plochy pro výrobu a obchod – VO), kde je možné rozlehlejší obchodní plochy stavět a které dosud nejsou dostatečně využívány.
3. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
3. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obé ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí...“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, nemluvě o stromořadí. Není jasné, jak budou obchody bezpečně
přístupné, když v tuto chvíli mají i lidé zde bydlící problém se bezpečně ke
svým domům dostat (přebíhají rušnou tranzitní silnici na Jíloviště, chodník
u jejich domů chybí, stejně jako bezpečné přechody).
Odůvodněni: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
4. Připomínka akceptována částečně.
4. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoNení jasné, zda jde o opomenutí, či je vynechána záměrně a jde o chybu
prava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořiv textu.
zovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatů (východní část přes řeku
– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
a severní obchvat obce) je v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP
nenavrhuje jiné řešení, jak dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj
a lze předpokládat velký rozvoj i v okolních obcích, jejichž občané přes
Dobřichovice jezdí na Prahu, je důležité, aby obě dvě územní rezervy, tj. severní obchvat města a východní obchvat, byly zakresleny alespoň v územní
rezervě, nejen zmíněny v textu. Pokud architekt navrhne zrušení rezervy pro
severní obchvat (tak je to ve výkresu), pak je to v přímém rozporu se zadáním, které vyžadovalo řešení dopravy. Již v tuto chvíli je provoz v Pražské
ulici ve špičkách velmi silný a lze předpokládat, že bude dále narůstat (s pokračující zástavbou v okolí). Využití rezervy pro severní obchvat v budoucnosti pro transitní dopravu může být nutností, a pokud bude nyní z ÚP vyjmuta, bude velmi obtížné ji tam vracet.
5. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro za- 5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavěné území za ČOV.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a východní lokalita není
nijak chráněna před povodní hrází (Q50), například na navržené ploše obchvatu.
6. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozší- 6. Připomínka akceptována.
ření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „KomOdůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
7. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 7. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
8. Text připomínky: V Hlavním výkresu je zakreslena nová komunikace ve8. Připomínka akceptována částečně.
doucí na most od řeky z prostor kempu přes stávající chatičky. Tato komuniOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
kace nedává smysl.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.37).
9. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
9. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650 v r. 2020) nebude dodržen, skutečný
počet v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bytových jednotek, většina těsně před dokončením) – to je kolem 160
obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet obyvatel Dobřichovic 3560. Zároveň je jisté, že dojde k výstavbě v oblasti v nezastavěné
oblasti Dlouhý díl, bude nadále docházet k přestavbám chat na RD atd.
Domnívám se, že je nutné prognózu vývoje počtu obyvatel uvést do souladu
se skutečností a možnostmi, které Návrh ÚP dává (výstavba BD ve velké
části Dobřichovic, chybí omezení na RD, atd.).
10. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 10. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: „Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.“
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚPnSÚ označeny jako OV, v Návrhu toto označení nadále nemají, je jim odejmuto
(školy, školka, Diagnostický ústav, Sokol, sportoviště, plocha rezervovaná
pro dům pro seniory, atd.).
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
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ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
11. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 11. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklospodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
12. Text připomínky: Podél Karlického potoka je zakreslena pěší komunikace, 12. Připomínka neakceptována.
ale není vymezena v řádných parametrech dle normy.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, ale i pro vznik nových komunikací, je
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
nutné mít komunikace vymezené v ÚP, v okolí prokázat veřejný zájem a jasnávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
ně prokázat kudy povede komunikace; z výkresu ale není jasné, kudy přesně
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jekomunikace vede (pozemek potoka?). Návrh – výkres – je v tomto směru
jích technických parametrech bude rozhodováno
matoucí.
v následných správních řízení.
13. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 13. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu – např. modrá turistická trasa v lese, atd.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
města.
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
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odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
14. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 14. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
nění břehů řeky Berounky od zástavby“, což ale neodpovídá navrhovanému
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
regulativu S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha – pro
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
účely rekreace (velmi vágní termín, který umožňuje výstavbu např. turistické
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ubytovny, dalších chatek) – přičemž už nyní dochází k pronajímání stávajía omezující podmínky využití plochy S2 budou
cích chatek – domků k trvalému bydlení.
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozOdůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
15. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části 15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřepodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
šení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy a umožňuje minimalizaci „skutečné“ zahrady na 10 % z plochy pozemku.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace. Zahrady by
měly zůstat zahradami, nikoliv plochou s 40 cm zeminy. Je to důležité jak
z důvodu záplav, tak z důvodu stále častějších přívalových dešťů a nutnosti
maximalizace/ochrany skutečných ploch pro vsakování v zástavbě.
Tento regulativ je navíc v přímém rozporu se Zadáním, konkrétně s poža-
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davkem na zachování zahradního charakteru Dobřichovic a podpory přirozeného vsakování vod v území.
16. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
17. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic. Uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu.
18. Text připomínky a odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje dostatečně, co se
myslí pojmem proluka, který je používán u řady regulativu s tím, že pro
stavby v prolukách je umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5).
Z definice uváděné v normě a různých vyhláškách a z Návrhu (str. 10) vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je prolukou každý volný pozemek, nebo
pozemek, na němž dojde k demolici stávající stavby. Není jasné, proč mají
být proluky, tj. veškeré nezastavěné pozemky zvýhodňovány možnosti vyšší
zastavěnosti a lze to považovat za snadno zneužitelné.
19. Text připomínky a odůvodnění: Str. 23 textové části, F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do
uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich
využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude).
ÚP by neměl přikazovat rozmístění místností v budově, to by mělo být vždy
individuální podle situace na pozemku.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

16. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).

19. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
20. Text připomínky: Str. 23 kapitoly F – říká, že budovy občanského vybave- 20. Připomínka akceptována částečně.
ní mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reguOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
lativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabipodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
lizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné.
Odůvodnění: Je zde tady velké riziko možného zneužití, kdy může občanské
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vybavení přesahovat dané regulativy (např. domy s pečovatelskou službou,
které jsou uváděny ve většině regulativu v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy, přičemž posléze může dojít
ke změně jejich funkce a mohou se stát normálními BD).
21. Text připomínky a odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd.,
které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné
znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F
není jasně čitelná a špatně se v ní orientuje.
22. Text připomínky a odůvodnění: Navrhovaný ÚP je v řadě míst v rozporu
s již přijatými RP (B3 – Dlouhý díl, C1 – Centrum) a dle zákona má nově
schválený ÚP nadřazenou platnost nad existujícím RP. Zneplatnění RP ale
není v zájmu města, které do RP investovalo nemalé prostředky a mělo o využití těchto území jinou představu (např. Dlouhý díl – RP vyžaduje RD, navržený regulativ B3 – umožňuje domy bytové).
23. Text připomínky a odůvodnění: V Zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že
návrh prověří a navrhne potřebná dopravní opatření k zvýšení plynulosti
a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti
Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší –
obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena
kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
24. REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter, možné BD – v současné době je to vilová obytná čtvrť s velmi úzkými komunikacemi, bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ),
současný regulativ umožňoval v dané oblasti výstavbu RD – jde tedy o výraznou změnu ve využití území, která může jeho charakter výrazně změnit
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají
1420 m2 a 1682 m2), přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vy-
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21. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
22. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.34).

23. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

24. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
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měřená oblast Sokola má více než 11 tis.m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14+3,5 m).
• naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola:
v hlavním a přípustném využití není vůbec uvedeno stávající využití pro
sport, které by zde rozhodně mělo být zachováno a ÚP chráněno, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém je zde nyní. V podmíněném využití je
umožněna výstavba sportovních staveb (tělocvična) za podmínky, že bude
doplněna dalším využitím např. obchody, stravování apod. Zároveň musí
být stavba začleněna do uliční struktury a nesmí být solitérní stavbou bez
vztahu k uličnímu prostranství, což naprosto neodpovídá současné situaci
a logice – před tělocvičnou musí být dostatečný prostor pro shromažďování
dětí už z důvodu bezpečnosti, nemůže proto stát přímo u silnice!
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný
– zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti Lomená/Vítova/Pražská jsou úzké komunikace bez chodníků, na
straně Pražské chybí chodník a není zde prostor pro jeho výstavbu. Výstavba velkých BD, obchodů by vedla k ohrožení dětí, které se zde pohybují při
cestě do/z ZUŠ. Bezpečnost chodců a dopravy obecně v této oblasti Návrh
vůbec neřeší, ale umožňuje zběsilé zastavění.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra). Regulativ nechrání (naopak ohrožuje!) stávající občanské vybavení – tělocvičny Sokola. Regulativ neřeší bezpečnost dopravy
a chodců v oblastech, které pokrývá (zejména Lomená ul., Na Chmelnici,
Pražská) a přichází s řešením, které bezpečnost a dopravu vdané oblasti výrazně zkomplikuje a zhorší. Regulativ výrazně mění charakter některých
čtvrtí, konkrétně ul. Lomená, Na Chmelnici, kde byla doposud povolena
pouze výstavba RD – charakter této klidné čtvrti, kde je vysoký pohyb dětí
(budova ZUŠ), nejsou zde chodníky, jen úzké silnice, by měl být zachován,
nikoliv zničen.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
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2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru – dosud zde byla možná pouze výstavba RD a nízká zastavěnost
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati, je v rozporu se současným regulativem
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města a těsnou blízkostí historického Brunšova)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemku dle potřeby investora
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• velká maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová
obytná čtvrť se zahradami, současný regulativ umožňoval pouze výstavbu
RD
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné a rozporu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území § 21, v lokalitě
je vymezena hranice Q100 (navíc dle kapitoly F za zahradu se považuje
i 40 cm zeminy na podzemní stavbě);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná příliš velká zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Ang-
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lická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorši – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdu vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdu na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdu zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto.
Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v
plochách VO, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde
velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky,
absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
Zadáním vyžadováno. Obec by rovněž měla chránit sousední parcely před
nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení, což ale Návrh
nečiní (naopak).
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova považuji za nevhodný, z hlediska dopravy a kvality života v této ulici a jejím okolí i škodlivý, naprosto odporující zadání (nikde v Zadání není nic takového zmiňováno či vyžadováno).
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27. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
27. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• Návrh používá pro hlavní využití termín bydlení, což ale není totéž jako
RD, což je typ výstavbu povolený v dané oblasti nyní. I přes omezení na
3 bytové jednotky ve stavbě zde mohou vznikat BD (nikoliv RD), tj. např.
v lokalitě Na Plzeňce, která je navržena k zástavbě, namísto RD (což byla
městem preferovaná varianta), mohou vzniknout BD – viladomy, každý se
3mi velkými byty, takže v dané oblasti namísto × rodin bude žít rodin 3×
více (to ale nebylo cílem);
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
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velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost. Rovněž odstranění stávající regulace umožňující pouze výstavbu RD neodpovídá zadání
a představuje možnou hrozbu (lok. Na Plzeňce, retenční oblast pro přívalové
deště – lze stavět bytové viladomy, minimalizovat skutečnou zahradu na
10 % pozemku).
28. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
28. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území – jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršova pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní, není zde chodník (a vzhledem k šíři komunikace není možné jej vybudovat), jde o místo častých nehod, zejména v zimě (strmá ulice, šířka na 1 vozidlo, obousměrný provoz,
který je zejména v ranních hodinách poměrně rušný)
• Pod regulativ B2 spadá i velký BD Na Vyhlídce (Centrum komplexní péče), který je svým charakterem zcela jiný než zbytek území.
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Odstraněn stávající regulativ umožňující výstavbu pouze RD –
dle Návrhu lze BD, ŘRD a výrazně vyšší. Zvýhodňování stávajících ŘRD
a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru
residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě
rozhodně neměla být kladným příkladem.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
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neumožňuje, pouze bydlení v RD). S tím souvisí i možnost výstavby
vyšších domů, než umožňoval současný regulativ (RD).
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích, chybí definice proluky – dle vyhlášek je prolukou každý prázdný pozemek v zástavbě), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Pokud má být ÚP v souladu s existujícími RP a v případě schválení nového
ÚP je tento nadřazen RP, pokud s ním není v souladu, tak pak pro území
Dlouhého dílu, pro které je zpracován RP, je tento návrh ÚP v rozporu
s RP, což je nežádoucí
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti vyskytují jen ojediněle a současným ÚPnSÚ nebyly povoleny.
Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charak-
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teru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu
území má být zachován a chráněn.
30. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
30. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení.
31. Připomínka akceptována částečně.
31. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
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mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
32. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 32. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje vznik staveb pro trvalé bydlení na konci Tyršovy ulice
směrem do Let a v oblasti chat v lese na jižním okraji zastavěného území –
v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Nestanoví žádné jasné podmínky
(např. vybudování infrastruktury) pro přeměnu chat na BD/RD tak, jak to
činil současný ÚPnSÚ.
• Současný regulativ ÚP umožňoval v těchto oblastech max. výstavbu RD,
navrhovaný regulativ přichází s pojmem bydlení, umožňuje výstavbu BD
(se 3 bj.) a vyšší výšku budov (podlažnost).
Odůvodnění:
• Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající charakter území, ruší
omezení výstavby na RD, které ve většině oblasti bez problémů platilo dosud.
• Uplatňování tohoto regulativu v chatových oblastech bez vybudované infastruktury (zpevněné cesty, atd.) není v zájmu města (vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter
zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umož-
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ňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Výstavbu navíc ani neomezuje na RD a umožňuje BD (se
3mi bytovými jednotkami), což je pro tento typ území velmi nevhodné.
34. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
34. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
35. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
35. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (což regulativ C1 toto v případě
nové výstavby vyžaduje, na rozdíl od zachování tělocvičen) mohlo vést
k budování parkoviště na části fotbalového hřiště apod. Je nutné omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
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36. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
36. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(což se nyní děje).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
37. Připomínka akceptována částečně.
37. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
38. Připomínka akceptována částečně.
38. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno není vůbec. V regulativu je
„regulována“ pouze výška budovy 15 m + 6(3,5) m. Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
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39. Text připomínky a odůvodnění: Pokud architekt argumentuje tím, že sou- 39. Připomínka akceptována částečně.
časný ÚPnSÚ rovněž leccos dovoloval (nikoliv ale výstavbu BD, naopak trOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
val na většině území na RD) a zároveň je v zadání jasně stanoveno, že cílem
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
ÚP je chránit stávající charakter území, pak je na místě regulativy upravit
tak, aby stávající charakter území skutečně chránily. To se ale neděje, navržené regulativy v rozporu se zadáním charakter území v řadě případů chrání
výrazně méně než regulativy současné.
• Lze předpokládat, že tlak developerů na výstavbu BD v oblastech okolo
Prahy, s dobrým dopravním spojením (železnice), bude sílit. ÚP by měl
chránit současné obyvatele a současný charakter zástavby ve čtvrtích s RD
tak, aby nedošlo ke znehodnocení stávajících nemovitostí a zhoršení kvality života stávajících obyvatel v budoucnosti, např. právě výstavbou BD
v jejich těsném sousedství. To ale ÚP v rozporu se zadáním nečiní a naivně
spoléhá na to, že v budoucnosti k této zástavbě nedojde či že bude pro oblast přínosem. Tento předpoklad považujeme za nesprávný, protože výstavba BD v sousedství RD prokazatelně vede ke zhoršení kvality života
a jediné, čím se takovéto výstavbě dá zamezit, je právě ÚP.
• Často je tvrzeno, že Návrh ÚP zpřísňuje stávající regulativy, ale v případě
území zastavěného RD, ale i dalších (konkrétně B1, B2, B3, B4, B5, B7,
UK, OU, C1, C2) v řadě směrů dělá pravý opak – odstraňuje stávající přísnější regulaci, která povolovala pouze výstavbu RD a území tímto chránila.
To považujeme za velmi nebezpečné a byla by velká škoda, kdyby k této
nevratné deregulaci v Dobřichovicích došlo.
Vzhledem k tomu, že jde z velké části o závažné připomínky, pevně doufáme,
že se jimi Váš úřad bude zabývat.
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Jiří Mimra,
Pražská 394, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1) Obchodní ulice – OU
čj. MUCE 42382/2016 OUP Nesouhlasím s navrhovanou obchodní ulicí jako takovou. Žádám, aby bylo ponecháno původní členění, totiž společná regulace pro okolí Pražské ulice a zbylé levobřežní vilové části Dobřichovic.
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odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována
nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
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2) Staré centrum C1
Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000, resp. 2500 m2, a o
výšce až 20 m a žádám, aby regulativy centra nepřesahovaly to, co umožňuje
RP centra. Dále nesouhlasím, aby část areálu nynějšího Sokola byla nově zařazena do této oblasti – Staré centrum C1.
3) Obecně
Jsem proti potenciálnímu zahušťování zástavby Dobřichovic, zejména v oblasti
zahradních čtvrtí např. oblast B3 a možnosti stavět vysoké domy. Dosud na levobřežní části bylo možno stavět mimo centrum jen budovy přízemí + podkroví nebo dvě nadzemní patra bez podkroví (cca 8 m), a tomu odpovídá naprostá
většina zástavby.
4) Obecně
Nesouhlasím s nahrazením pojmu „bydlení v rodinných domech“ (současný
ÚPnSÚ) pojmem „bydlení“ ve funkčním využití ploch.
5) Obecně – textová část návrhu str. 21
Nesouhlasím s definicí pojmů „zastavěnost“ a „procento zahrady“.
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Pavla Mottlová,
ze dne 10. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Za Parkem 871, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Jsem proti zahušťování zástavby Dobřichovic dle ÚP.
čj. MUCE 42381/2016 OUP a) V centru C1 tento plán umožňuje příliš velké a vysoké budovy pro malé
město. Jsem proti povolení stavět v centru budovy o rozloze 1000 m2, resp.
2500 m2 a výšce až do 20 m, v případě šikmé střechy. Regulativy centra by
neměli přesahovat nynější RP města.
b) Nesouhlasím, aby areál nynějšího Sokola byl zařazen do kategorie C1. Město Dobřichovice bude i nadále potřebovat dostatečnou plochu pro sportovní
využití.
Jako mnoho lidí, jsme se přestěhovali do Dobřichovic kvůli velkému množství
zeleně a poměrnému klidu.

389 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
3) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
5) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).
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ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42277/2016 OUP

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
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PhDr. František Nedoma,
Strmá 609, 252 29 Dobřichovice
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Zdeněk Nechvátal,
ze dne 5. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
Všenorská 853, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Popis: Stavby v záplavovém území
čj. MUCE 42112/2016 OUP Text připomínky: Seznámil jsem se s Návrhem ÚP Dobřichovic a mám k němu
zásadní připomínku. Řešit výstavbu v záplavovém území řešením protipovodňových opatření je nesmysl. Dnes je situace taková, že pojišťovny o záplavovém území odmítají uzavřít pojištění. Buď bude plán řešit otázku protipovodňových opatření nebo přílohou plánu bude dokument řešící tuto problematiku
o uvedeném opatření včetně termínů a kdo za ně odpovídá.

Připomínka neakceptována.
Protipovodňová hráz zajišťuje ochranu území na
20letou vodu (Q20). V záplavovém území lze stavět
při respektování určitých opatření, které musí být
zapracovány již do projektové dokumentace staveb.
Týká se to cca poloviny území Dobřichovic. Koncepce rozvoje území a ochrany jeho hodnot se nemění,
jen se posílí opatření k ochraně.

250

Jan Němeček,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41945/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

251

Luděk Nešpor,
Tyršova 58, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42757/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

252

Kamila Nešporová,
Tyršova 58, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42458/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

253

Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.,
Na Brnky 486, Přemyšlení,
250 66 Zdiby

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42452/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.

254

Ing. Miroslava Neubertová,
Jiráskova 803, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod 1.
čj. MUCE 41049/2016 OUP Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Výklad pojmů, str. 10
Text připomínky:
– pozemkem RD…
Odůvodnění:
Termín RD se v Návrhu ÚP vyskytuje pouze u regulativu B8. Musí být tedy
definovány ostatní pozemky.
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 173 tohoto vyhodnocení.

1.
Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

2.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Textová část, kapitola F. Využití ploch – ve všech regulativech, v tabulkách
Text připomínky:
Místo Návaznost na veřejná prostranství by mělo být Návaznost na sousední
pozemky
Odůvodnění:
Nebude–li to takto formulováno, může být budova postavena na hranicích se
sousedními pozemky! (většinou to nejsou veřejná prostranství!)
3.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – bod 4. Na stavebním pozemku může být umístěno více budov
Text připomínky:
Specifikovat, co je to více budov – více budov pro bydlení? nebo jedna budova
pro bydlení + doplňkové stavby?
Odůvodnění:
Předpokládám, že platí vyhl. č. 501/2006 Sb, kde se v § 21, odst. 4 praví:
– na pozemcích staveb pro bydlení lze umístit stavbu BD nebo RD (podotýkám, že v jednotném čísle – ne stavby) + doplňkové stavby
4.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – OU – obchodní ulice
Text připomínky:
Vypustit regulativ OU (ulice Pražská) jako celek.
Odůvodnění:
Celá lokalita má charakter vilové čtvrti kromě hotelu Pod vinicí. Obchody
a drobné provozovny je mnohem lepší situovat ke středu města, kde již takové
provozy existují. Město by mělo mít jeden střed.
V tomto regulativu není stanovena požadovaná velikost pozemku. Existencí
OU se naruší kvalita bydlení v přilehlých nemovitostech a to včetně snížení
hodnoty těchto nemovitostí.
5.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – B3 – bydlení – zahradní čtvrť
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).
2.
Připomínka neakceptována.
Prostorový regulativ „návaznost na veřejná prostranství“ je z hlediska koncepce prostorového uspořádání pro projektanta návrhu ÚP významný, a proto jej stanovuje v kapitoleu F „Využití ploch (plochy
s rozdílným způsobem využití)“ pro uplatňování ÚP.
Vztah staveb vůči hranicím sousedních pozemků ležících mimo veřejné prostranství návrh ÚP nestanovuje, a proto se řídí obecnými právními předpisy.
3.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).

4.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).

5.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky po-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Text připomínky:
Není uvedena maximální velikost budovy – 3 byty
6.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – B5 – bydlení – kompaktní zástavba
Text připomínky:
Není stanoven odstup od sousedního pozemku u solitérních domů. Těch je tam
min. polovina.
7.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – B8 – bydlení a chaty V luhu
Text připomínky:
– Není stanoven odstup od hranic pozemku.
– Může dojít i ke stavbě nového RD, nejen ke změně užívání nebo změně stavby.
8.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – VO3 – výroba a obchod s bydlením
Text připomínky:
Není stanoven odstup od hranic pozemku.
9.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – PR – průmyslové areály
Text připomínky:
Chybí nepřípustné využití
10.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
F. využití ploch – PR – průmyslové areály
Text připomínky:
Vypustit bydlení a zároveň jako přípustné využití přidat sport.
Odůvodnění:
Plocha PR je samostatná plocha, která je vlastně odtržená od stávající hranice
zástavby. Není dobré, aby tam bylo bydlení, tedy aby se rozšiřovala hranice
území určeného pro bydlení.
11.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Prodloužení Anglické ulice do polí
Text připomínky:
Toto prodloužení by mělo být, vzhledem k majetkovým poměrům, ve VPS.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
6.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
7.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*18).
8.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
9.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
10.
Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).

11.
Připomínka akceptována.
Dopravní stavba D14 „Nová polní nezpevněná pěší
a cyklistická cesta severním směrem v prodloužení
ulice Anglické, propojující stávající zástavbu s přírodní lokalitou Krásná stráň“, jak je uvedeno v subkapitole D.1.1 „Dopravní stavby“ textové části ná-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

12.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
pozemek č. parcel. 2799
Text připomínky:
Zařadit pozemek č. parcel. 2799 z plochy Ln do plochy B7.
Odůvodnění:
Pozemek č. parcel. 2799 má naprosto stejný charakter jako ostatní pozemky
v ulici Na Vyhlídce, včetně napojení na veřejnou komunikaci. Není tedy jasné,
proč není v ploše B7.
13.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
pozemek č. parcel. 2470/1
Text připomínky:
Zrušit průchod po pozemku č. parcel. 2470/1 z ulice Svážné do ulice Strmé.
Odůvodnění:
Průchod vede po soukromém pozemku a sloužil by pouze jedinému uživateli,
rodině Klimkových. Nikdy tam nikdo jiný nechodil.
14.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Výklad pojmů × F. Využití ploch, 3. Regulovaná výška budovy
Text připomínky:
Str. 10 nadzemním podlažím každé podlaží kromě podlaží podzemních, a to
včetně podlaží ustupujícího a podkrovního
×
Str. 21 – možno stavět regulovanou výšku budovy (většinou v regulativech
2 podlaží) + buď šikmou střechu nebo ustupující podlaží.
Odůvodnění:
Pak ale vyplývá, že to budou, dle výkladu pojmů, 3 podlaží. Dát do souladu.
15.
Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
výkres N6 infrastruktura – kanalizace, část Dlouhý díl, křížení ulic Nová zelená
a Pod vedením, větev kanalizace ulicí Spojovací směrem k řece.
Text připomínky:
Doplnit čerpací stanici kanalizace na křížení ulic Nová zelená a Pod vedením
a větev kanalizace ulicí Spojovací směrem k řece. Viz RP Dlouhý díl
Odůvodnění:
pro dosažení souladu s RP Dlouhý díl a nového ÚP
16.
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vrhu ÚP, bude zařazena do VPS – viz Pokyny (bod
SJ-VI*19).
12.
Připomínka akceptována.
Pozemek parc. č. 2799, k. ú. Dobřichovice, bude vyjmut z plochy lesů – navrhovaných na nelesních pozemcích (LN), vymezené takto výkresem č. N.2
„HLAVNÍ VÝKRES“ návrhu ÚP, protože to není
účelné – viz Pokyny (bod SJ-I*21).
13.
Připomínka akceptována.
Pěší propojení z ulice Svážná mezi zahradami k ulici
Strmá, přes pozemek parc. č. 2470/1, k. ú. Dobřichovice, ve vlastnictví podatelů připomínky, bude z návrhu ÚP vypuštěno – viz Pokyny (bod SJ-VI*13).
14.
Připomínka vzata na vědomí.
Bod 3 „Regulovaná výška budovy“ kapitoly F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“
textové části návrhu ÚP bude společně s ostatními
připomínkovanými regulativy přepracován.

15.
Připomínka vzata na vědomí.
Podrobnost zpracování koncepce veřejné infrastruktury návrhu ÚP, jejíž je kanalizace součástí, bude
revidována, vzhledem k podrobnosti měřítku výkresů.

16.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou:
Připomínka akceptována částečně.
textová část návrhu, část F, ve všech regulativech k jednotlivým plochám, v re- Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pogulativech způsobu využití
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
Text připomínky:
Obecně definovat, že co není v hlavním nebo přípustném využití je nepřípustné
využití.
Odůvodnění:
aby nevznikly stavby, které nejsou ve způsobu využití nikde definovány

255

Jiří Nosek,
Jabloňová 947, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40973/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

256

František Novák,
Jiráskova 722, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40954/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

257

František Novák,
Jiráskova 722, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40958/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

258

Martin Novák,
ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Bezručova 622, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41295/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

259

Otto Novák,
Topolová 956, 252 29 Dobřichovice

ze dne 1. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40980/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

260

Pavel Novák,
Kytín 157, 252 10 Kytín

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41219/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

261

Petr Novák,
Pod Pensionátem 850,
252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42380/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

262

Tomáš Novák,
Dělnická 1150/55, 170 00 Praha 7

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42425/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

263

Gabriela Nováková,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42460/2016 OUP
+ ze dne 15. 6. 2016;
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

čj. MUCE 42533/2016 OUP

264

Katarína Nováková,
Pod Pensionátem 850,
252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42354/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

265

Linda Nováková,
Kytín 157, 252 10 Kytín

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41218/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

266

Markéta Nováková,
Pod Pensionátem 850,
252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42352/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

267

Miloslava Nováková,
Jiráskova 722, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40953/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.

268

Šárka Nováková,
ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Bezručova 622, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41294/2016 OUP

269

Jiří Novotný,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice;
Pavla Novotná,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 89 tohoto vyhodnocení.

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Regulativy OU, C1, C2, B3 neodpovídají Zadání ÚP a jsou 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42471/2016 OUP
Míra akceptování připomínky bude závislá na odi v rozporu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 Návrhu.
• Zadání požadovalo zachovat a posílit hodnotný charakter residenčních čtvrborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
tí, což ale regulativy OU, C1, C2, B3 rozhodně nedělají – umožňují výstavbu BD, velkých domů C1 – až 1000 m2 zastavěné plochy, B3 – až
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás300 m2, zahušťování zástavby – a to v území, které je nyní určeno k zástavbě pouze RD
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připo• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
(délka cca 1,5 km) a do části ul. Tyršova.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současný ÚP umožzvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
ňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v obpodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
lastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéIntenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavregulativech bydlení podporována jak maximální velikostí budov, narůstající
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum. Centrum z logiky věci
má býti koncentrováno do jedné oblasti, což je v Dobřichovicích ul. 5. května a ul. Palackého, kde se nyní nachází dostatek obchodní prostor blízko
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úplné znění nebo významná část připomínky
u sebe, což je výhodné i pro občany. Centrum roztažené po 1,5 km dlouhé
hlavní silnici považuji za nesmysl, který povede jen k většímu dopravnímu
zatížení a zhorší kvalitu bydlení, jak v této ulici, tak v přilehlých oblastech.
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, kde mají být zmiňované obchody (obchodní ulice), nemluvě o stromořadí. Není jasné, jak budou obchody bezpečně přístupné, když v tuto chvíli mají i lidé zde bydlící problém se bezpečně ke svým domům dostat (přebíhají rušnou tranzitní silnici na Jíloviště, chodník u jejich domů chybí, stejně
jako bezpečné přechody).
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla zakreslena, nejen v textu.
4. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová plocha pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a východní lokalita
není nijak chráněna před povodní hrází (Q50), např. vedené na navržené ploše
obchvatu.
5. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.

6. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

3. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
(bod SJ-VI*2).
4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).

5. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6. Připomínka akceptována.

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
7. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
7. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bj) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• V rozporu se Zadáním ÚP Návrh na str. 18 D.3 specificky říká, že nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚP označeny jako
OV, v Návrhu toto označení nadále nemají.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

9. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na
9. Připomínka akceptována částečně.
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklosOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10. Text připomínky: Podél Karlického potoka je zakreslena pěší komunikace, 10. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
ale není vymezena v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP, nyní na pozemku potoka a v okolí prokázat veřejný zájem a jasně pronávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
kázat kudy povede komunikace. To ale Návrh nečiní.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
11. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 11. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu – např. modrá turistická trasa v lese, atd.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
12. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 12. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“, což ale neodpovídá navrhovanému
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
regulativu S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha – pro
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
účely rekreace (velmi vágní termín, který umožňuje výstavbu např. turistické
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
ubytovny, dalších chatek) – přičemž už nyní dochází k pronajímání stávajíč. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
cích chatek – domků k trvalému bydlení.
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozaktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
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průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
13. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace. Zahrady by
měly zůstat zahradami, nikoliv plochou s 40 cm zeminy.
14. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic). Uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku, i když
neodpovídá velikostí regulativu.
16. Text připomínky: Str. 23 F bod 6b) – nesouhlasím s bodem vyžadujícím
orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). ÚP by neměl přikazovat
rozmístění místností v budově, to by mělo být vždy individuální podle situa-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

13. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

14. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
15. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
16. Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLO-
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ce na pozemku.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
17. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení 17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulapodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
tivy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné.
Odůvodnění: Je zde tady velké riziko možného zneužití, kdy může občanské
vybavení přesahovat dané regulativy (např. domy s pečovatelskou službou,
které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy, přičemž posléze může dojít
ke změně jejich funkce a mohou se stát normálními BD).
Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např.
týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
18. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při ur- 18. Připomínka akceptována částečně.
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
stávajícím ÚP. Místo toho používá nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i domy bytové a řadové. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě není totéž jako RD – naopak, může jít o dům bytový. Definice RD je
přísnější a není jasné, proč ji architekt odmítá používat. Dopady této terminologické změny mohou být velké, zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD.
19. Text připomínky: Navrhovaný ÚP je v řadě míst v rozporu s již přijatými
19. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
RP (B3 – Dlouhý díl, C1 – Centrum) a dle zákona má nově schválený ÚP
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.34).
nadřazenou platnost existujícím RP. To ale není v zájmu města, které do RP
investovalo nemalé prostředky a mělo o využití těchto území jinou představu
(např. Dlouhý díl – RP vyžaduje RD, navržený regulativ B3 – umožňuje
domy bytové).
20. Připomínka akceptována částečně.
20. REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
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1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter, možné BD – v současné době je to vilová obytná čtvrť s velmi úzkými komunikacemi, bez chodníků, kde se zároveň pohybuje velké množství dětí (je zde budova ZUŠ)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají
1420 m2 a 1682 m2), přičemž je možné postavit takto velkých budov
(2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než 11 tis.m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by
zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či
14+3,5 m).
• naprosto není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola:
v hlavním a přípustném využití není vůbec uvedeno stávající využití pro
sport, které by zde rozhodně mělo být zachováno a ÚP chráněno, přinejmenším v tom rozsahu, v jakém je zde nyní. V podmíněném využití je
umožněna výstavba sportovních staveb (tělocvična) za podmínky, že bude
doplněna dalším využitím např. obchody, stravování apod. Zároveň musí
být stavba začleněna do uliční struktury a nesmí být solitérní stavbou bez
vztahu k uličnímu prostranství, což naprosto neodpovídá současné situaci
a logice – před tělocvičnou musí být dostatečný prostor pro shromažďování
dětí už z důvodu bezpečnosti, nemůže proto stát přímo u silnice!
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný
– zásah do osobního vlastnictví
• v oblasti Lomená/Vítova/Pražská jsou úzké komunikace bez chodníků, na
straně Pražské chybí chodník a není zde prostor pro jeho výstavbu. Výstavba velkých BD, obchodů by vedla k ohrožení dětí, které se zde pohybují při
cestě do/z ZUŠ. Bezpečnost chodců a dopravy obecně v této oblasti Návrh
vůbec neřeší, ale umožňuje zběsilé zastavění.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra). Regulativ nechrání (naopak ohrožuje!) stávající občanské vybavení – tělocvičny Sokola. Regulativ neřeší bezpečnost dopravy
a chodců v oblastech, které pokrývá (zejména Lomená ul., Na Chmelnici,
Pražská) a přichází s řešením, které bezpečnost a dopravu vdané oblasti výrazně zkomplikuje a zhorší.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu popodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
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dél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města a těsnou blízkostí historického Brunšova)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová obytná čtvrť se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100 (navíc dle kapitoly F za zahradu se považuje
i 40 cm zeminy na podzemní stavbě);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
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• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o výrazný rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), lze stavět i bytové domy – např. soubor staveb, kde
každá stavba může mít 3 bytové jednotky, řadové domy, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke
znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní
ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti u sebe dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto.
Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v
plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde
velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky,
absence parkování – Tyršova, Pražská).
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
Zadáním vyžadováno. Obec by rovněž měla chránit sousední parcely před
nepřiměřenou zástavbou a neznehodnocovat tak kvalitu bydlení, což ale Návrh nečiní (naopak).
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova považuji za nesmyslný, z hlediska dopravy a kvality života v této ulici a jejím okolí i škodlivý, naprosto odporují-
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cí zadání (nikde v Zadání není nic takového zmiňováno či vyžadováno).
23. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatné odkazy na kapitolu F
a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bytových jednotkách na jednom pozemku) a řadové domy – nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!,
12+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• Návrh používá pro hlavní využití termín bydlení, což ale není totéž jako
RD. I přes omezení na 3 bytové jednotky ve stavbě zde mohou vznikat bytové domy (nikoliv RD), tj. např. v lokalitě Na Plzeňce, která je navržena
k zástavbě, namísto RD (což byla městem preferovaná varianta), mohou
vzniknout BD – viladomy, každý se 3mi velkými byty, takže v dané oblasti
namísto × rodin bude žít rodin 3× více (to ale nebylo cílem);
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200–350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké
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míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních
pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
24. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
24. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové bytové a řadové domy (soubor staveb, každá o 3 bytech) –
nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající řadové domy a bytové domy– byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší
zastavěnost (40 % u řadových domů vs. 20 % u normálních) by mohla vést
k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území – jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršova pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní, není zde chodník (a vzhledem k šíři komunikace není možné jej vybudovat), jde o místo častých nehod, zejména v zimě (strmá ulice, šířka na 1 vozidlo, obousměrný provoz,
který je zejména v ranních hodinách poměrně rušný)
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba bytových, řadových domů a výstavba souborů staveb (každá stavba
o 3 bytových jednotkách) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter
neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících řadových domů a dvojdomů je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické
éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
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• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1.), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti vyskytují velmi ojediněle. Uplatnění regulativu v praxi by
mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení
v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se
zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován
a chráněn.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.

406 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %, přičemž dosud toto
procento zastavěnosti bylo jen pro část tohoto území) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2! V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
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Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
28. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 28. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, ul. Pod Lomem, chaty na konci Tyršovy ul.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
směrem do Let)
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Text připomínky: Regulativ umožňuje vznik staveb pro trvalé bydlení na
konci Tyršovy ulice směrem do Let a v oblasti chat v lese na jižním okraji
zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Nestanoví žádné jasné podmínky (např. vybudování infrastruktury) pro přeměnu chat na bytové/rodinné domy tak, jak to činil současný ÚP.
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v chatových oblastech bez vybudované infastruktury (zpevněné cesty, atd.) není v zájmu města (vyvolá
nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající
charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
29. Připomínka akceptována částečně.
29. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky: Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je v přímém rozporu se zadáním, které říká,
že zástavba se nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl
být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích.
30. Připomínka akceptována částečně.
30. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reguGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
lativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřicho• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
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POŘIZOVATELEM

31. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
31. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (regulativ C1 toto v případě nové
výstavby vyžaduje, na rozdíl od tělocvičen) mohlo být zneužito např. na
parkoviště pro návštěvníky apod. Je nutné omezit na využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišť), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
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(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
34. Připomínka akceptována částečně.
34. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii a její přesná specifikace.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m
u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno není vůbec. V regulativu je
„regulována“ pouze výška budovy 15 m + 6(3,5) m.
35. Pokud architekt argumentuje tím, že současný ÚP rovněž leccos dovoloval 35. Připomínka akceptována částečně.
(nikoliv ale výstavbu BD) a zároveň je v zadání jasně stanoveno, že cílem
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP je chránit stávající charakter území, pak je na místě regulativy upravit
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
tak, aby stávající charakter území skutečně chránily. To se ale neděje, navržené regulativy charakter území v řadě případů nechrání, přestože mu to bylo
zadáním uloženo.
• Lze předpokládat, že tlak developerů na výstavbu BD v oblastech okolo
Prahy, s dobrým dopravním spojením (železnice), bude sílit. ÚP by měl
chránit současné obyvatele a současný charakter zástavby tak, aby nedošlo
ke znehodnocení stávajících nemovitostí a zhoršení kvality života stávajících obyvatel v budoucnosti, např. právě výstavbou BD v jejich těsném
sousedství. To ale ÚP v rozporu se zadáním nečiní a naivně spoléhá na to,
že v budoucnosti k této zástavbě nedojde, protože k ní nedošlo doposud.
Tento předpoklad považujeme za nesprávný, protože jediné, čím se takovéto výstavbě dá zamezit, je právě ÚP.
• Není rovněž pravdou, že zpřesnění, zpřísnění regulativů v zájmu ochrany
stávajícího charakteru výstavby není možné a žádoucí, jak tvrdí architekt.
Naopak – je to velmi žádoucí a mělo by to být i cílem ÚP.
Vzhledem k tomu, že jde z velké části o závažné připomínky, pevně doufáme,
že se jimi Váš úřad bude zabývat.
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270

Eva Nuhlíčková,
Pražská 261, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Nesouhlasím s návrhem ÚP obchodní ulice Pražská.
čj. MUCE 42453/2016 OUP Návrh ÚP – obchodní ulice Pražská (obrázek viz podání)
Co tato změna znamená?
1. Porovnání stávajících a nových regulativů pro parcely v obchodní ulici
a zahradní čtvrti

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.12). Nelze provnávat regulativy platného
Proluka: a) blok nebo část bloku dosud nezastavěný v území jinak převážně zaÚPnSÚ Dobřichovice a návrhu ÚP, protože každá
stavěném, určený k zastavění, nebo b) nezastavěná nebo částečně zastavěná
tato ÚPD vznikala v jiném právním prostředí a každá
část pozemku nebo souboru pozemků včetně nároží ve stávající zástavbě, určemá jiného autora, projektanta, a z toho plyne i odlišná k zastavění, zpravidla vymezená stavebními čarami a hranicemi sousedních
ný názor na stanovení koncepce rozvoje a ochrany
pozemků zastavěných nebo k zastavění určených.
hodnot území, urbanistické koncepce, koncepce
2. Funkční využití:
uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury.
STÁVAJÍCÍ funkční využití v zahradní čtvrti, jejíž součástí jsou i pozemky
v navrhované obchodní ulici:
Plocha individuální bytové zástavby čistého bydlení – bydlení v RD
Přípustné využití: Bydlení v RD, maloobchodní zařízení, nerušící provozovny
služeb, provozovny veřejného stravování, ubytování formou pronájmu pokojů
v rámci RD, stavby sociálního, církevního. kulturního a zdravotnického účelu
pro obyvatele území, individuální rekreace ve stávajících objektech
Nepřípustné využití: Nová výstavba objektů pro individuální rekreaci, stavby
pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu, funkce neodpovídající přípustnému využití území. Nepřípustné jsou stavby a činnosti narušující
pohodu prostředí (nadměrné nároky na zásobování, dopravní zatížení okolních
obslužných komunikací, hluk, zápach, vibrace)
Z výše uvedeného vyplývá, že lze v této oblasti vystavět pouze funkce vypsané v přípustném využití. Oblast je chráněna proti nevhodné výstavbě.
NAVRHOVANÉ funkční využití dle nového ÚP pro obchodní ulici:
Obchodní ulice:

411 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
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Hlavní využití: Bydlení, veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní
stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do
velikosti 300 m2 hrubé podlažní plochy.
Přípustné využití: Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové, související s hlavním využitím plochy.
Podmíněné využití: Ostatní jiné stavby, činnosti a zařízení, pokud odpovídají
charakteru území a nenarušují hlavní využití plochy.
Nepřípustné využití: Skladové areály (kromě jejich administrativní části, viz
výše), odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, autobazary.
V tomto případě se v této oblasti bude moci postavit vše, co není přímo zakázáno (není zahrnuto v nepřípustném využití). Mohou zde vznikat nevhodné stavby – aneb co není zakázáno, je povoleno.
3. Jaké negativní vlivy mohou působit na okolní parcely „čistého bydlení“?
Nárůst dopravy: se vznikem obchodních a komerčních prostor se zvyšují nároky na obslužnost a dopravu v klidu. Obchody a provozy bude nutné zásobovat, zvýší se jak osobní, tak i transitní doprava. Doprava tudíž může negativně
ovlivnit i vedlejší ulice v rezidenční čtvrti, ve kterých si mnoho aut bude zjednodušovat parkování.
Hluk: sousední parcely mohou být ovlivněny i hlukem z nových provozů (restaurací, diskoték a barů, výrobních provozů…).
Odpad: nové provozy mohou mít vyšší produkci odpadu, s tím souvisí možný
zápach, nehezké prostředí pro sousední parcely a snížení kvality bydlení.
Znehodnocení pohledů ze zahrad rezidentů, poškození „obrazu“ této oblasti: pokud nové stavby svou výškou, o svém charakteru nebudou respektovat
a zapadat do okolního prostředí (halové objekty mezi RD, nedostatek zeleně
a příliš rozsáhlé zpevněné plochy, nedodržení měřítek vůči okolní zástavbě).
Problém se vsakováním a odváděním dešťových vod: způsobeno z důvodu
příliš nízkého koeficientu zeleně na pozemcích v obchodní ulici.
4. Některé regulativy do ÚP nepatří a z hlediska zákona jsou neplatné!
ÚP dle stavebního zákona NESMÍ obsahovat podrobnosti náležející RP. Z toho vyplývá, že ÚP nemůže určovat například tyto podrobnosti: orientaci místností do ulice, stavební čáru (5 m od ulice), umístění vjezdů, obchodní parter
v přízemí aj.
Bohužel mnoho takových zásad nový návrh ÚP obsahuje. Je to závažná chyba
(snad ne záměrná), kvůli které dochází k vytváření zkreslených iluzí o budoucí
podobě této ulice. Pozor, takové zásady nemohou být ve skutečnosti splněny.
Proto prosíme, důkladně zvažte navrhované PLATNÉ a ZÁVAZNÉ regulativy (velikost pozemku, zastavěnost, procento zahrady, výškovou regulaci,
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funkční využití ploch). Právě tyto regulativy představují reálnou hrozbu
a mohou oblast vašeho klidného rodinného bydlení nenávratně poškodit.

271

Lucie Ondráčková,
Topolová 964, 252 29 Dobřichovice

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40975/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

272

Jiří Paul,
U Rokle 1159, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42718/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

273

Jiří Paul,
Strmá 683, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42720/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

274

Barbora Paulová,
U Rokle 1159, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42719/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

275

Zuzana Paulová,
Strmá 683, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42739/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

276

Růžena Pazderová,
Lety 254, 252 29 Lety

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41140/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
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Karel Pešír,
Na Veselí 821/1, 140 00 Praha 4;
Jana Pešírová,
Hálkova 356, 252 29 Dobřichovice;
Karolína Pešírová,
Hálkova 356, 252 29 Dobřichovice;
Karel Pešír,
Hálkova 356, 252 29 Dobřichovice;
Hanička Němcová,
Hálkova 356, 252 29 Dobřichovice;
František Němec,
Hálkova 356, 252 29 Dobřichovice;

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42730/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 86 tohoto vyhodnocení.

278

Čeněk Peták,
Pod Lomem 1076,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: RD/BD
čj. MUCE 42245/2016 OUP Text připomínky:
Architekt nepoužívá termín „rodinný dům“ při určení typu zástavby, a to i v
místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována platným ÚP. Místo toho po-
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
užívá nadřazený termín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD.
Omezení na 3 bj. ve stavbě není totéž co RD – naopak, může jít o BD. Navrhuji
stavební uzávěru na další BD na území Dobřichovic.
Odůvodnění:
Definice RD je přísnější a neumožňuje neúměrně velký nárůst jak obyvatel
Dobřichovic, tak nevyhnutelně i jejich aut (v mnoha rodinách jsou běžně dvě)
a psů (rovněž nezřídka dva v rodině). Velký nárůst počtu lidí, aut a psů, kterého
jsme byli v posledních letech svědky i za současně platné verze ÚP, vedl mimo
jiné ke znatelně vyšší hladině hluku. (Hluk, který je kombinace tří zmíněných
faktorů vytváří a ruší mj. klidný spánek v době nočního klidu.) Dlouhodobě
stoupající hladina hluku je v přímém rozporu s obecnou představou kvalitního
bydlení v oblasti, která je nazývána „rekreační“.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).

2. Popis nebo zamezení území dotčeného připomínkou: Bilance rozvoje
bydlení
Text připomínky:
V zadání ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, „z níž se
stanovuje předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel. Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj) – to je
kolem 160 obyvatel, tzn. již ke konci roku 2016 bude stávající počet obyvatel
Dobřichovic 3560.
Odůvodnění:
Podobné jako v předchozí připomínce: neustálý nárůst počtu obyvatel s sebou
nevyhnutelně přináší i nárůst počtu automobilů a psů. Vše vede ke zvyšování
hladiny hluku v Dobřichovicích. Zároveň je čím dál obtížnější se ve městě pohybovat pěšky i v autě – odbočení z vedlejších ulic na hlavní trvá již nyní ve
špičce i několik minut (např. sjezd z Brunšova na Tyršovu – což je má osobní
každodenní zkušenost). Navrhovaný ÚP zohledňuje především zájmy budoucích nových obyvatel Dobřichovic – přičemž pro stávající obyvatele je naopak
ve většině ohledů nepříznivý. Pokud se plán schválí, stávající obyvatelé mohou
očekávat zhoršení většiny dosavadních podmínek bydlení, zejména v oblasti
denní i noční hladinu hluku a hustotu dopravy.
3. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Občanské vybavení 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského vybavení. Zadání
str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné plochy
OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

nevymezuje plochy pro OV.
Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor i s
požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat
obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory.
Odůvodnění:
Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství,
zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice) představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu jejich využívání (někde
ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům města.
4. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ B1 – vily 4. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
na velkých pozemcích
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
Text připomínky:
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních regulativů – výška budov (max. výška + 6 či 3,5 m); zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatné odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD –
nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
Odůvodnění:
•
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití
a povolováním BD a ŘRD + umožněno stavět soubor staveb na pozemku bez
rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 +
zastavěnost 15 % = objekt 450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají
cca 200–350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to
by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
5. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ B2 –
5. Připomínka akceptována částečně.
Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků)
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 % u ŘRD
vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což
není žádoucí
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní)
Odůvodnění:
Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně
„hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry,
která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem a návodem
a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěností pozemku a menším procentem
zahrady. Výška a rozloha staveb v Regulativu B2 přímo ovlivní výhled z mého
domu a zahrady, jelikož bydlím přímo nad touto oblastí (v ulici Pod Lomem –
regulativ B7, pod kterou je ulice Lesní – regulativ B2).
6. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: REGULATIV B3 – 6. Připomínka akceptována částečně.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
školství apod. – více než 10 000m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3.5 m.)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1.), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (stavební zákon, § 71
odst. 3).
Odůvodnění:
Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh,
…), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP
bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud
byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost
pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

– rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto
v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty… apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
7. Popis nebo vymezení území dotřeného připomínkou: Regulativ B4 –
7. Připomínka akceptována částečně.
Bydlení – domy v Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23 není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před další zástavbou,
umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod 26, že to lze pouze ve
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou dopravní obslužností
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a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na
bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde jsou chatové osady jasně regulovány.
8. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: REGULATIV B5 – 8. Připomínka akceptována částečně.
Kompaktní zástavba – Dědina
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla
vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž jev rozporu např. s bodem 25 zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území, umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním mohlo vést ke
zhoršení kvality života v dané oblasti.
9. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: REGULATIV B7 – 9. Připomínka akceptována částečně.
Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, chatové osady v lese za
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Text připomínky:
Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2 výška budovy 8+6 m u šikmě střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. 3 bj. ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
V oblasti B7 chystaný ÚP rovněž povoluje široké využití staveb, tj. např. i školní
či zdravotnická zařízení nebo administrativní budovy.
Odůvodnění:
Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města (vyvolá nutné
investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter
zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již vzhledem k ochraně
lesa a ochraně přírody.
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Dopravní přístupnost je v této oblasti velmi omezená, existuje pouze jeden
sjezd dolů na hlavní silnici (Tyršovu). V uvedené oblasti bydlím a osobně se
s tímto problémem již teď každodenně potýkám – je obtížné vyhýbat se čím dál
většímu počtu protijedoucích aut v úzké ulici K Rokli a na křižovatce s hlavní
silnicí (Tyršovou) běžně čekám ve špičce několik minut.
10. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ C1
10. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská 1000 m2
+ nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná
čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více
než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy
o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14+3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění:
Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován a nechrání tak
staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění RP
centra).
11. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Str. 14 Návrhu,
11. Připomínka akceptována částečně.
ul. Tyršova
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se tvrdí, že „Územní
plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic
veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova
návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění:
Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné, jakým způsobem se
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budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení
na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul.
Tyršova.
12. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ C2
12. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršopodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
vy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění:
Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží (zastavěnost
50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech, kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které absolutně
nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými
chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží
Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na Plzeňce)
13. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ OU –
13. Připomínka akceptována částečně.
obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postaviti dvě 300 m2 budovy, na pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná čtvrt
se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlast-
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• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů
zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul.
Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění:
Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), lze
stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít 3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“),
může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních
parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum.
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední parcely před nepřiměřenou
zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. Května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou
výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány
velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd.
Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně
nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná
šíře vozovky, absence parkování – Tyršova, Pražská).
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14. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: VO3 – Výroba
14. Připomínka akceptována částečně.
a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě (smíšené
území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění:
Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud
by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené v regulativu, kde není
stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
15. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ CH –
15. Připomínka akceptována částečně.
chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulative výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plo• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
Odůvodnění:
souladu s legendou výkresů s barevným označením
Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území samotného obplochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
jektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale zcela mění, chaSJ-VI*6).
rakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou plochu objektu.
Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných místech, např. pro
příjezd komunální techniky.
16. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ S1 –
16. Připomínka akceptována částečně.
Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišti.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5m v případě ustupujícího patra.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek
orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti obtížně splnitelný.
17. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ UK –
17. Připomínka akceptována částečně.
Usedlost v krajině (oblast Bukovka)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované
oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této
oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2 To je
v přímém rozporu se zadáním, které říká, že zástavba se nemá rozšiřovat do
nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky
a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH –
chaty a zahrádky).
Odůvodnění:
Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části území a v rozporu
se zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené lokality v polích.
Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
18. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ S2 –
18. Připomínka akceptována částečně.
Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění:
Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní
záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba –
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
19. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Regulativ PR –
Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15 m + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu hyzdícím prvkem.
Odůvodnění:
Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití
v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“
pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
20. Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: Definice „volný
stavební pozemek“
Text připomínky:
Str. 22 F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“,
formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní
a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená formulace zástavbu jakéhokoliv
volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
19. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).

20. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).

279

Lenka Petáková,
Pod Lomem 477,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42244/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.

280

Michaela Petáková,
Pod Lomem 477,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42315/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.

281

Věra Petáková,
Pod Lomem 1076,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42318/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 278 tohoto vyhodnocení.

282

Jana Petráčková,
Husitská 1249/26, 13000 Praha

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41928/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

283

Daniel Pfeifer,
Karlická 191, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Str. 12, urbanistická koncepce, bod C odst. 1: ÚP navrhuje zachovat a posílit 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42408/2016 OUP
stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které rozděluje do různých
Míra akceptování připomínky bude závislá na odkategorií bydlení
borném posouzení Projektantem, který v textové
Text připomínky:
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
• Navržené regulativy neposilují stávající charakter. V místech, kde jsou
v současnosti pouze RD, je povolena výstavba velkých budov (C1, C2,
OU, B3, B5)
• Povolené výšky budov jsou popsány v tabulkách, ale pod každou tabulkou
je odkaz na kapitolu F, která je ještě umožňuje zvýšit o 6 nebo 3,5 m
Odůvodnění: Zachování a posílení stávajícího charakteru je v návrhu ÚP nahrazeno investorským myšlením. Intenzita zástavby je podporována jak maximální velikostí budov, výškou budov, tak zastavěností pozemku.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).

2. bod C odst. 3: … Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
bod C odst. 4: … ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Text připomínky:
• Centrální části města jsou již velkými bytovými budovami zastavěny dostatečně
• Nechceme ničit starou zástavbu, ale zachovat ji. Chceme to takto definovat
v ÚP.
• Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze
tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum
• Nesouhlasím se změnou Pražské ulice na „obchodní“
Odůvodnění: Návrh nerespektuje intenzitu stávající dopravy v centru města,
a místo aby ji řešil, ještě ji umožní zahušťovat.
3. Str. 14, bod 4, ul. Pražská a Tyršova, „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na
3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky
a stromořadí…“
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
Text připomínky: V ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na
straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám obchodní třídy bezpečně
dostávat. Tvrzení nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v
oblasti ul. Tyršova.
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4. Str. 15: Doprava
Text připomínky: zde jsou deklarované dvě územní rezervy a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní dokumentaci
obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak
navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby alespoň v územní rezervě byla zakreslena, nejen v textu.
5. Str. 18: D.3 Občanské vybavení: „Součástí návrhu záměrně není vymezení
speciálních ploch pro občanskou vybavenost tak, aby se vybavenost mohla
promísit v běžné zástavbě … Pro areál Dětského diagnostického ústavu je
vytvořena překryvná plocha – území se specifickými podmínkami způsobu
využití, kde musí být min. 50 % tohoto území využito pro občanské vybavení“.
Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského
vybavení.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby
• Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
6. Str. 18: lokální biocentrum.
Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, postačuje
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklostezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: Biocentrum je vymezeno i na straně levého břehu tak, že zabírá
velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a
společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které
se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté ohroženi. Vzhledem
k využívání a funkci pro obec není vhodné takto široké vymezení. Pro
ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
7. Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění břehů řeky Berounky od zástavby“
Text připomínky: toto je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 – Kemp
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
4. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné jako v bodu 1 – dále viz Pokyny
(bod SJ-VI*2).
5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).

6. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).

7. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: dle Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) není v území
povoleno stavět stavby, které jsou v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního
charakteru do kapacity 100 m2…).

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
8. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

8. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je–li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
9. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních zá- 9. Připomínka neakceptována.
vazných informací doplňující regulativy, konkrétně výška budov (nad v reSoustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
gulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět
šikmou střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých reguustupující podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje
zpevněné plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na
lativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
kapitolu F (odkazuje se pouze na str. 22).
Odůvodnění: Tyto informace by měly být obsaženy přímo u regulativů. Není
vždy jasné, ke kterému bodu regulativ odkazuje. Text pro výklad je zde celkově (záměrně???) nepřehledný. Veřejný dokument by měl být srozumitelný
pro všechny osoby.
10. Text připomínky: Str. 22 F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný 10. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá
velikostí regulativu).
11. Text připomínky: Str. 23 F bod 6b) – nesouhlasím s bodem vyžadujícím
11. Připomínka akceptována.
orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – neloPodmínka orientace obytných a pobytových místgické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii buností do uličního prostranství prostorového regudov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který nelativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná pro-
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stranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
12. Text připomínky: Str. 23 F bod 6 poslední odstavec – říká, že budovy ob- 12. Připomínka akceptována částečně.
čanského vybavení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
prostorové regulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vypodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
bavení (není stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř
v každé ploše bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za
odůvodněné – nesouhlasím z důvodu možného zneužití, kdy může občanské
vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy
s pečovatelskou službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje. Bod 6 celkově nevyznívá ve prospěch lidí a rodinného bydlení. Není to ani nástroj pro vznik malých ochodů podél ulice, ale
představuje nebezpečí rozjetí masivní bytové zástavby.
13. Připomínka akceptována částečně.
13. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• Celá oblast označená jako C1 je značně nesourodá – částečně zatížena
enormní dopravou, částečně bydlení ve vilách, specifické objekty školy
a sokola.
• Nechceme ničit současnou podobu centra, regulativy neodpovídají zachování současné zástavby, výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty
• V regulativu nejsou jasně řečeny podmínky z bodu F textu (14 m, 14+6 m
u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží).
• Není definován počet podlaží, není definován maximální počet bytů
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola
a školy (současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2),
• příliš vysoká zastavěnost: 50 % v území se specifickými podmínkami pro-
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storového uspořádání, v ostatním území (mimo specifické podmínky) zastavěnost nedefinována???
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný
• obchodní parter povinný a povinná orientace do ulice – zásah do osobního
vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ zřejmě
cílí na výstavbu velkých bytových domů???). Regulativ C1 není dostatečně
podrobně specifikován a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko
např. v případě právního zpochybnění RP centra).
14. REGULATIV OU – obchodní ulice
14. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Pražská i Tyršova ulice jsou zatíženy silnou dopravou, především tranzitní,
nesouhlasím s jejich přeměnou na obchodní ulici
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků – nestanovena pravidla
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 a zároveň omezení na max.
3 bj., to nedává smysl
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• návrh neřeší potřebná dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti
dopravy, neřeší chybějící chodníky
• Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší
– obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí
výjezdů vozidel do Pražské atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena
kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter re-
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sidenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
15. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
15. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2,
• dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě
a není chráněna pro sociální využití, školství apod. – více než 10 000m2 =
8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Regulativem není zabezpečen požadavek zachovat zahradní charakter města
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla
určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro
oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých
a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění
regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti
– rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má
být zachován a chráněn.
16. Připomínka akceptována částečně.
16. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra),
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
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až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích,
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti. Nedodržuje podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní.
17. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
17. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy
• Regulativ S2 nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod
termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést
např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká,
že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy,
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách § 67.
18. Připomínka akceptována částečně.
18. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i bytové
domy (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
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284

Zuzana Pfeiferová,
Karlická 191, 252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42409/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.

285

Ivana Piliková,
Kodaňská 1004/65, 100 00 Praha 10

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42709/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
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Zuzana Piliková,
Boháčova 863/1, 149 00 Praha 4

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41935/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
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Jan Pilik,
Ke Králům 319,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41939/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 131 tohoto vyhodnocení.
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Jiří Placer,
Za Stodolou če. 86, 252 31 Všenory

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41136/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
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Martina Plzáková,
Pražská 281, 252 29 Dobřichovice

ze dne 25. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 30. 5. 2016 pod Popis území dotčeného připomínkou: Pražská ulice (Obchodní)
čj. MUCE 37575/2016 OUP Text připomínky:
Nesouhlasím s tím, že výška budov není regulována. Navržené dělení pozemků
umožňuje enormní zastavění oblasti.
Nesmyslná možnost dělení stávajících pozemků.
Nárůst dopravy v oblasti – parkování vozidel, bezpečnost.
Nedostačující infrastruktura, občanská vybavenost.
Odůvodnění:
Při možnosti stavět „jak se komu zachce“, budou Dobřichovice za pár let vypadat nehezky. Budou přelidněné, dojde k nárůstu parkovacích aut všude, kde to
půjde. Dojde k nárůstu kriminality v obci. Obyvatelé přijdou o soukromí a klid.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.12).
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Martina Podlipná,
J. Štulíka 234, 252 45 Zvole

ze dne 25. 5. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 25. 5. 2016 pod Popis dotčeného území: V Luhu
čj. MUCE 36629/2016 OUP Text připomínky:
Připomínka se týká regulativu o velikosti budovy a množství bytů v lokalitě:
V Luhu. Je-li v návrhu uvažováno o výstavě: Domy s pečovatelskou službou,

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 2002, k. ú. Dobřichovice, je platným ÚPnSÚ Dobřichovice vymezen jako plocha obslužné funkce (občanská vybavenost) (O-stav), v níž
jsou mimo jiné nepřípustné stavby pro bydlení v BD
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

není možné zároveň omezit množství bytů na 3. Mělo by být uvedeno, že tento
regulativ se týká pouze výstavby RD. Nikoliv výstavby DPS.
Odůvodnění:
Jedná se o pozemky p. č. 2002 a p. č. 2154 v katastru Dobřichovice. Na těchto
pozemcích bylo vydáno územní rozhodnutí čj. výs. 221/03 ze dne 8. 7. 2003,
kterým byla povolena výstavba 2 domů s pečovatelskou službou včetně protihlukové clony, přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav. Dopisem
čj. 356/01 ze dne 6. 8. 2001 stanovil stavební úřad, že objekty budou mít max.
3 podlaží se střechou s mírným sklonem nebo 2 podlaží + podkroví. Zastavěnost 30 %. Na základě těchto rozhodnutí byly na okraj pozemku přivedeny sítě
(kanalizace, voda, el. proud, plyn). S tímto záměrem a s rozhodnutím jsem pozemek koupila a tak nesouhlasím s Vaším regulativem o množství bytů v budově.

a RD, tudíž záměr domu s pečovatelskou péčí, který
je stavbou pro bydlení, je dnes nepřípustný. Podle
návrhu ÚP je pozemek parc. č. 2002 vymezen jako
plocha B4 – bydlení – domy V Luhum, která v přípustném využití uvádí přímo „domy s pečovatelskou
službou“, tzn., že záměr podatele připomínky je
možný, i když jenom s max. 3 bj., pokud bude stavba
realizována jako stavba pro bydlení. Pořizovatel
připomíná, že pokud je územní rozhodnutí čj. výs.
221/03 ze dne 8. 7. 2003 stále platné, stojí nad ÚP,
tzn., že při využití území bude postupováno podle
územního rozhodnutí. Pokud platné není, je bezpředmětné jej citovat.
Pozemek parc. č. 2154, k. ú. Dobřichovice, je platným ÚPnSÚ Dobřichvice vymezen jako plocha mimolesní zeleně (ML-stav), v níž jsou nepřípustné jakékoliv stavby kromě zařízení technické infrastruktury a vybavení hřišť. Stejný pozemek je návrhem ÚP
vymezen jako plocha parky (P), která rovněž neumožňuje žádné stavby nesouvisející s využitím plochy
jako parku, tzn. že u tohoto pozemku k žádné změně
nedošlo, jeho využití je v ÚPnSÚ Dobřichovice i v
návrhu ÚP stejné.
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Veronika Podzimková,
K Tenisu 167, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Popis dotčeného území: F – Využití ploch, 1. Zastavěnost, B7 – Bydlení, domy
čj. MUCE 42713/2016 OUP v lese. str. 33
Text připomínky:
zastavěnost 20 %
Odůvodnění:
Regulace zastavěnosti 15 % zcela znehodnocuje náš pozemek a projektovou
dokumentaci ke stavbě domu, potažmo celou investici do tohoto pozemku, který jsme koupili v dobré víře při regulaci zastavěnosti 20 %.

Připomínka neakceptována.
Prostorový regulativ „zastavěnost“ 15 % je návrhem
ÚP stanoven pro plochy B7 – bydlení – domy v lese,
která je v porovnání s platným ÚPnSÚ Dobřichovice, vyčleněna z plochy individuální bytové zástavby
(čisté bydlení) (BC2-stav) s regulativem zastavění
20 %, protože se jedná o specifickou přechodovou
plochu mezi zastavěnou plochou a lesem se vzrostlými stromy na zahradách staveb pro bydlení nebo
staveb pro individuální rekreaci, a je proto namístě
stanovit nižší zastavěnost pro plochu B7, než-li pro
sousední plochy B2 – bydlení – domy ve svahu, situovaných od lesa směrem k centru sídla.
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Olga Polanská,
Františka Diviše 1516/12,
104 00 Praha 10

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Popis dotčeného území: Dobřichovice – celé území
čj. MUCE 42766/2016 OUP Text připomínky:

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Zásadně nesouhlasím s tak velkým zahušťováním stávající obce – s povolením
vysokých staveb mezi RD, s možností výstavby bytovek až 18 m vysokých,
což naprosto znehodnotí celkový obraz obce, nehledě na dopad na dopravu atd.
V okolí Prahy vyrůstají „satelitní“ městečka se samými nízkými domky a krásnou obec Dobřichovice vysokými bytovkami znehodnotíte.
A to už vůbec nedomýšlím, co by to znamenalo do budoucna pro krásné velké
zahrady kolem prvorepublikových vil v lokalitě Brunšov…
A souhlasím s připomínkami paní architektky Martiny Tunkové – do detailu
rozpracovaných.

odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.28).
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Miloš Polcar,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: Ulice Lomená a Na Chmelnici
čj. MUCE 42166/2016 OUP Text připomínky:
Prostorový regulativ určený pro území vyznačené jako C1, konkrétně pro výše
uvedené ulice. Zejména procento možné zastavěnosti a výška budov.
Odůvodnění:
Jedná se o typickou oblast individuální bytové zástavby (čisté bydlení).
Proti dosud platnému ÚPnSÚ zásadní posun k neúměrné velikosti možných
staveb.
Znehodnocení pozemků a staveb vlastníkům, kteří regulativ nevyužijí. (zastínění pozemku a objektu. Zvýšený automobilový provoz, snížení nasákavosti
půdy mohutnými podzemními stavbami, narušení pramenů spodní vody, ztráta
soukromí – pohled z vyšších pater).

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována
nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
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Vladimír Polcar,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42090/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
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Eva Polcarová,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42093/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
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Jana Polcarová,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42165/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
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Monika Polcarová,
Lomená 146, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42096/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 293 tohoto vyhodnocení.
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Ondřej Polívka,
Pod Pensionátem 130,
252 29 Dobřichovice;
Ing. Iveta Polívková,
Pod Pensionátem 130,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní inčj. MUCE 42750/2016 OUP
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.

1. Připomínka akceptována.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
2. Text připomínky: V zadání ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu 2. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odobyvatel, z níž se stanovuje předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca
borném posouzení Projektantem, který v textové
3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce roku 2010, 3404 obyvatel
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
k 1. 1. 2016), na rok 2030 pak 3800 obyvatel.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Odůvodnění: V případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, bude taakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásto prognóza zcela jistě překonána, což bude mít vliv na kvalitu života ve
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborměstě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uveně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připodené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
3. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 3. Připomínka akceptována částečně.
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Dia-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

gnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: To, že nejsou plochy občanského vybavení jasně popsány, může způsobit změnu jejich využívání.
4. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve
4. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
5. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolně- 5. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
ní břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
vem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktiva omezující podmínky využití plochy S2 budou
ní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozstavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí podílným způsobem využití)“ textové části návrhu
vodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
6. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních zá- 6. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
vazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střeobvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých reguchu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
laží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F
(odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
7. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice 7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
„volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když ne-
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odpovídá velikostí regulativu).
8. Text připomínky: Str. 23 F – se píše, že budovy občanského vybavení mo8. Připomínka akceptována částečně.
hou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulativy.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Nikde v textu však není definováno občanské vybavení (není stabilizováno
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
v ÚP. Mohlo by dojít ke zneužití.
Odůvodnění: V kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, jako např., výška budov, zastavěnost, atd. Tyto informace by měly pro srozumitelnost být součástí jednotlivých regulativů. V této kapitole se nachází
mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek).
9. REGULATIV C1 – Staré centrum
9. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
10. Připomínka akceptována částečně.
10. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304)
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD
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• enormní maximální velikost budovy 400 m2
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Mohlo by dojít k masivnímu zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech, kde není reálně prostor ani kapacita na parkování apod.
Navrhovaná zástavba (svah ke Svážné) je nevhodná či je vymezena na zahradách s RD, které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo
sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo
hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na Plzeňce).
11. REGULATIV OU – obchodní ulice
11. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• Navrhované procento zastavěnosti 60 % ve příliš velké (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8+6 m u šikmých střech, 8+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše o vizi zlepšit plynulost dopravy. Ve
skutečnosti návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská
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ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní,
s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
• bezpečnosti provozu – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu s tímto
zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), ani okolní zástavbu. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul.
12. Připomínka akceptována částečně.
12. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním BD a ŘRD + umožněno stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit pozemky, ale
pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb
– př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt 450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu
a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je
rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když
nemají odpovídající min. velikost.
13. Připomínka akceptována částečně.
13. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech)
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• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá
stavba o 3 bj.) na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá
definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD
a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru
residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě
rozhodně neměla být kladným příkladem a návodem.
14. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
14. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.).
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chrá-
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něna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
15. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
15. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
16. Připomínka akceptována částečně.
16. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
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poř.
číslo
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
17. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, chatové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Text připomínky: V oblasti na konci Tyršovy ulice směrem do Let, kde jsou
tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná
komunikace je umožněna výstavba dle regulativu B7 (tj. bydlení, zastavěnost
15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy 8+6 m u šikmé střechy,
8+3,5 m u uskočeného patra, max. 3 bj. ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
18. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
19. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochu objektu.
Ve skutečnosti jsou chaty takto vymezeny ve svahu a těžko přístupných místech, např. pro příjezd komunální techniky.
20. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů

443 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).

18. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

19. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
SJ-VI*6).
20. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
21. Připomínka akceptována částečně.
21. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě –
smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují.
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
23. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
23. Připomínka akceptována částečně.
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úplné znění nebo významná část připomínky
Text připomínky:
• Není určena max. možná zastavěnost,
• Jsou povoleny vysoké budovy – 15 + 6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra.
Odůvodnění: Takto vysoké budovy uprostřed pole by krajinu hyzdily. V tomto
regulativu je povoleno v přípustném využití postavit v podstatě cokoliv. Mohlo
by zde dojít k masivnímu nárůstu bytů i další činnosti.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).

299

Ing. Miluše Pravdová,
Rajmonova 1195, 182 00 Praha 8

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42427/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

300

Martina Procházková,
V Olšinách č. ev. 1089,
252 28 Černošice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42294/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

301

Běla Prokešová,
Na Plzeňce 1105,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Vymezení území dotčeného připomínkou: R1 – Územní rezerva pro dopravní
čj. MUCE 42223/2016 OUP stavby – Územní rezerva pro přeložku silnice III/11510 včetně mostu, mimoúrovňového přejezdu tratě a napojení lokality V Luhu.
Text připomínky:
Odstranit územní rezervu pro dopravní stavby – R1 z návrhu ÚP.
Odůvodnění:
– Realizovaná dopravní stavba by na pravém břehu řeky (viděno po proudu),
tedy straně kde je železnice, svým objemem a výškou narušila dnešní charakter území daný jednak zástavbou RD a chat (V Luhu) a zejména pozadím zástavby architektonicky cenných vil a RD (Brunšov) a to jak v dálkových pohledech, tak z bezprostřední blízkosti.
– Dále by zavedla intenzívní dopravu do míst, která jsou dnes klidná a zhoršila
tak životní podmínky v okolí bydlících obyvatel (V Luhu, Brunšov).
– V Lokalitě mezi tratí a řekou (V Luhu) by vedla k zvýšenému tlaku na parkovací místa danému blízkostí nádraží (zejména u ústí podchodu), na což
nejsou dimenzovány odstavné plochy.
– Vedení komunikace ve výšce nad železniční tratí tedy bez akustické překážky negativně ovlivní hlukem život obyvatel v zástavbě cenných vil a RD na
stráni Brunšova a jejím úpatí.

Připomínka neakceptována.
Územní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro přeložku silnice III/11510, včetně mostu, mimoúrovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality V
Luhu, bude v návrhu ÚP ponechána. Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny v území, které by
mohly přeložku silnice III/11510 podstatně ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude prověřena její potřeba a plošné nároky.

302

Dušan Provazník,
Krajníkova 446,
252 29 Dobřichovice;
Marianna Provazníková,
Krajníkova 446,

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Text připomínky:
čj. MUCE 42172/2016 OUP
• Návrh přichází s rozšířením městského centra po celé délce ulice Pražská
(délka cca 1.5 km) a do části ul. Tyršova.
Odůvodnění: Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní
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1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
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PŘIPOMÍNKY
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poř.
číslo

údaje o podateli připomínky
252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum. Centrum
z logiky věci má být koncentrováno do jedné oblasti, což je v Dobřichovicích ul. 5. května a ul. Palackého, kde se nyní nachází dostatek obchodní
prostor blízko u sebe, což je výhodné i pro občany. Centrum roztažené po
1,5 km dlouhé hlavní silnici považuji za nevhodné, protože to povede k většímu dopravnímu zatížení, zpomalení dopravy a zhorší kvalitu bydlení, jak
v této ulici, tak v přilehlých oblastech.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova, Pražská
2. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršova se
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
tvrdí, že „Územní plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třípodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
dy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně
zástavby, kde mají být zmiňované obchody (obchodní ulice), nemluvě o stromořadí. Není jasné, jak budou obchody bezpečně přístupné, když v tuto chvíli mají i lidé zde bydlící problém se bezpečně ke svým domům dostat (přebíhají rušnou tranzitní silnici na Jíloviště, chodník u jejich domů chybí, stejně
jako bezpečné přechody).
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možností v oblasti ul. Tyršova.
3. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
4. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolně- 4. Připomínka akceptována.
Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
ní břehů řeky Berounky od zástavby“, což ale neodpovídá navrhovanému revymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
gulativu S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha – pro
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
účely rekreace (velmi vágní termín, který umožňuje výstavbu např. turistické
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
ubytovny, dalších chatek) – přičemž už nyní dochází k pronajímání stávajía omezující podmínky využití plochy S2 budou
cích chatek – domků k trvalému bydlení.
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozOdůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách § 67: (1) „V aktivní
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové
průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak
souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
5. Připomínka akceptována částečně.
5. REGULATIV C2
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém úzkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu,
obtížná zastavitelnost, nemožnost parkování, zásobování – jen blokací Tyršovy ul. či chodníku),
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemky
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města a těsnou blízkostí historického Brunšova)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, resp. 60 %, velikost budovy 400 m2), a to i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
6. REGULATIV OU – obchodní ulice
6. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době ve většině vilová obytná čtvrť se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví, navíc v oblasti Q100 absolutně nevhodné
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• Na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjez-
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

dů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o výrazný rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus 20 – 28 %), nerespektuje současný charakter území („hodnotný
charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí, zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu!
Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje centrum.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti u sebe dostupné všem občanům, není tedy nutné používat auto.
Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v
plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde
velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky,
absence parkování – Tyršova, Pražská).
Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul., ač je to
Zadáním vyžadováno. Obec by rovněž měla chránit sousední parcely před
nepřiměřenou zástavbou a neznehodnocovat tak kvalitu bydlení, což ale Návrh nečiní (naopak).
Koncept OU v ul. Pražská a Tyršova považuji za nesmyslný, z hlediska dopravy a kvality života v této ulici a jejím okolí i škodlivý, naprosto odporující zadání (nikde v Zadání není nic takového zmiňováno či vyžadováno).
7. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
7. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prově-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

řit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti vyskytují velmi ojediněle. Uplatnění regulativu v praxi by
mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení
v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se
zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován
a chráněn.
8. Připomínka akceptována částečně.
8. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů a obchodů (regulativ C1 toto v případě nové
výstavby vyžaduje, na rozdíl od tělocvičen) mohlo být zneužito např. na
parkoviště pro návštěvníky apod. Je nutné omezit na využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišť), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
9. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
9. Připomínka akceptována částečně.
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Text připomínky:
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné, naopak říká, že je možná výstavba v souladu s hlavním využitím.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně, kde by měla být zakázaná jakákoliv další
výstavba.
Vzhledem k tomu, že jde z velké části o závažné připomínky, pevně doufáme,
že se jimi Váš úřad bude zabývat.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).

303

Zdeňka Puchmajerová,
Jiráskova 76, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41144/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

304

Václav Punčochář,
Mařákova 408, 252 30 Řevnice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42376/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

305

Jaroslava Punčochářová,
Mařákova 408, 252 30 Řevnice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42378/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

306

Radomír Režný,
ze dne 16. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Jiráskova 1003, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 17. 6. 2016 pod +) Rodinný dům / bytové domy:
čj. MUCE 42459/2016 OUP Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při určení
typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚP – ve stávajícím ÚP je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy
BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5,
B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“,
který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD. Nejasný je termín soubor staveb – co se
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+) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
jím myslí. Chybí jednoznačný výklad.
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše dvou
nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení, v níž je
více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. RD
obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně však 3 byty.
Definice RD, která je v současném ÚP používána na všech plochách BC (v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější (stanoví
podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá používat,
když doposud byla v Dobřichovicích v ÚP bez problémů ve všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno, aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit
stávající charakter území. Dopady této terminologické změny mohou být velké,
a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel. Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu architekt dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚP na většině území Dobřichovic bez problémů používáno
omezení výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak zrušení této
regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých
územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňují vysoké šikmé střechy – až 6 m, tj. v podkroví může
vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží – 3,5 m) rozhodně není
tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter území, zahradní charakter
obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny
(např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina stavebních
pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další
argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že Návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problémů ve všech
uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli problém.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
vebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
1) Navržené regulativy
Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních
čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
2) Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul.
Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél
železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice
Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné, jakým
způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti
v oblasti ul. Tyršova.
3) Územní rezervy obchvatů / obchvaty – návrh
Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy
a přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
Obchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat tedy
není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bude
potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008, Cityplan) bylo 7019 aut
za den – což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.1).
2) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

3) Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice
II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“
opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele
stejné jako v bodu 1 připomínky podatele – dále viz
Pokyny (bod SJ-VI*2).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto si
obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je v územní
dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních hledisek jako jsou
veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
4) Protipovodňové opatření
Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky
je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce, aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
5) Dopravní stavby
Text připomínky:
Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k rozšíření nebo jako nové,
přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

4) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).

5) Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění
přijatého řešení dopravních staveb D7, D8, D10,
D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
6) Grafická část × textová část
6) Připomínka akceptována.
Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní inSoulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace. návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz Pokyny (bod SJ-VI*4).
7) Bilance rozvoje bydlení
7) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání ÚP Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pose na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje před- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
pokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak 3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života ve městě
(kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj) –
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet obyvatel Dobřichovic 3560.
8) Občanské vybavení
Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor i s
požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat
obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice) představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu jejich
využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům města.
9) Vymezení biocentra
Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklostezka
a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter.
V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování
ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého břehu
tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro
kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté ohroženi.
Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
10) Pěší komunikace podél Karlického potoka
Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řádných
parametrech dle normy.
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v ÚP
nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy povede komunikace
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

8) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).

9) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).

10) Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická cesta
podél Karlického potoka“, funkční skupiny D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je návrhem ÚP
Dobřichovic vymezena v podrobnosti odpovídající
mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických
parametrech bude rozhodováno v následných správ-
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ních řízení.
11) Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba pro
občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo na
vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19 odst. 1
lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani orgán státní
správy lesů či orgán ochrany přírody.
12) Připomínka akceptována.
12) Zastavitelná plocha × aktivní zóna řeky
Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je vybřehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 mezena v aktivní zóně záplavového území, což je nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
– Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní a omezující podmínky využití plochy S2 budou uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozdílným
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové prů- způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP Dobřitoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí chovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc
plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní
využití pro cestovní ruch.
13) Připomínka akceptována částečně.
13) Zastavěnost × Q100
Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části sta- Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
veb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení
tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad
úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 %
ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 %
bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být
na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může
tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus, že v oněch
100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi nebezpečné
v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
11) Vymezení lesních cest
Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve stávajícím rozsahu pozemku.
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v
ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty města.
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14) Kapitola F v textu – doplňující regulativy
Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střechu
s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlaží do
výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) +
u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F (odkazuje
se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
15) definice „volný stavební pozemek“, „proluka“
Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice
„volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic, uvedená
formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když neodpovídá velikostí regulativu).
Odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje, co se myslí pojmem proluka, který je používán u řady regulativů s tím, že pro stavby v prolukách je umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5). Z definice uváděné v normě a různých vyhláškách vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek
v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně volného pozemku na nároží
ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je prolukou každý volný pozemek.
nebo pozemek na němž dojde k demolici stávající stavby. Není jasné, proč mají
být proluky, tj. veškeré nezastavěné pozemky zvýhodňovány možností vyšší
zastavěností a lze to považovat za snadno zneužitelné.
16) Orientace obytných a pobytových místností
Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov
(opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
14) Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.

15) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (body SJ-VI*1.8+SJVI*1.29).

16) Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností
do uličního prostranství prostorového regulativu
písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“
kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz
Pokyny (bod SJ-VI*5).
17) Chybí regulace budov občanského vybavení
17) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pomohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulativy, datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilizováno
v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není
specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné – nesouhlasíme
z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané re-
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gulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou službou, které jsou
uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly
přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho
nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
18) REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová
obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná
2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy
[současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2], přičemž
je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než
11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2
zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění RP centra).
19) REGULATIV C2
Text připomínky:
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter vý-
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18) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

19) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
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stavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce).
20) Připomínka akceptována částečně.
20) REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
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Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu
s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům, není
tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi
málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není
tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se objektivně nehodí
(rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře
vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
21) Připomínka akceptována částečně.
21) REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost
nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obyt-
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ných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD –
nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno stavět
soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá
navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně
veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit pozemky,
ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt 450 m2 + zpevněné
plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu
a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají
odpovídající min. velikost.
22) Připomínka akceptována částečně.
22) REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 % u
ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti,
což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku bez
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rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem
a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku a menším
procentem zahrady.
23) REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
23) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního
zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic
(levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7
Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter
města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, na-
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vržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti,
která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje
výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu
území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
24) REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
24) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23, není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před další
zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení
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do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod 26, že to
lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela
ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde jsou chatové
osady jasně regulovány.
25) REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Text připomínky:
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
26) REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce,
chatové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do
Let)
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde
vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7
(tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy
8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky
ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
27) REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
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25) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).

26) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).

27) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky po-
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Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované
oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této
oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je
v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se nemá rozšiřovat do
nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky
a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH –
chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části území
a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené lokality
v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
28) REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či 4+3,5
m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům,
tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou plochu
objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných místech,
např. pro příjezd komunální techniky.
29) REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov
a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti
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datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

28) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci ve
výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic
pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách
odlišného způsobu využití, bude uvedeno do souladu
s legendou výkresů s barevným označením plochy
CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod SJ-VI*6).
29) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
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obtížně splnitelný.
30) REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Text připomínky:
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv
další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
31) REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Text připomínky:
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě (smíšené
území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
32) REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu hyzdícím
prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter
velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
30) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).

31) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).

32) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
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307

údaje o podateli připomínky
Mgr. Jiří Richter,
Sadová 1128, 252 29 Dobřichovice;
Bc. Oldřiška Richter Musilová,
Sadová 1128, 252 29 Dobřichovice

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Architekt nepoužívá termín rodinný dům při určení typu zástavby a to i v
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42398/2016 OUP
místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚP – ve stávaMíra akceptování připomínky bude závislá na odjícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro všechny plochy BC, tj. ploborném posouzení Projektantem, který v textové
chy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
a část C1, C2.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Místo termínu výstavba rodinných domů je v Návrhu používán nadřazený
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčástermín „bydlení“, který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odbor3 bj. ve stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5,
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoOU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského vybavení. Zadání 2. Připomínka akceptována částečně.
str. 9 E.3: Návrh ÚP: „Prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.“
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• V rozporu se Zadáním ÚP Návrh na str. 18 D.3 specificky říká, že nevymezuje plochy pro OV. Plochy, které jsou v současném ÚP označeny jako
OV, v Návrhu toto označení nadále nemají, je jim odejmuto (školy, školka,
Diagnostický ústav, Sokol, sportoviště, plocha rezervovaná pro dům pro
seniory, atd.)
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajištuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s v zadáním požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál – stávající využití není vyžadováno ani chráněno, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) +pozemek
školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro seniory
3. Str. 21 textové části kapitola F bod 1 zastavěnost: „… podzemní části staveb 3. Připomínka akceptována částečně.
se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).
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úplné znění nebo významná část připomínky
úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min.
10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
4. Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních závazných informací
doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly být obsaženy i přímo
u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max.
regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou střechu s podkrovními
podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující podlaží do výšky 3,5 m),
zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + u jednotlivých
regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu F (odkazuje se pouze na
str. 22) Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
5. Str. 22 F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to
zásadní a platné pro celé území Dobřichovic). Uvedená formulace umožňuje
zástavbu jakéhokoliv volného pozemku, i když neodpovídá velikostí regulativu.
6. REGULATIV C1 – Staré centrum
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
zásah do osobního vlastnictví
7. REGULATIV C2
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
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4. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
6. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

7. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
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charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
8. REGULATIV OU – obchodní ulice
8. Připomínka akceptována částečně.
• Není dána min. velikost pozemku
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• je možné dělení pozemků dle chuti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
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k ul. Pražská (regulativ B3)
9. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
9. Připomínka akceptována částečně.
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
10. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
10. Připomínka akceptována částečně.
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
11. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
11. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
12. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
12. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
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zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
13. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
13. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
bu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
14. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, cha- 14. Připomínka akceptována částečně.
tové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).
Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení,
zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky ve stavbě,
pozemek min. 900 m2).
15. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
15. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izoloOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vané oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
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do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
16. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.

16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
SJ-VI*6).
17. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
17. Připomínka akceptována částečně.
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.

308

Petr Runda,
Polní 806, 252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení území dotčeného připomínkou: území obce Dobřichovice – plochy
čj. MUCE 42117/2016 OUP zastavitelného území – viz označení, které používá ÚP
1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na od1. Text připomínky: Na plochách B1-8 ÚP nepoužívá termín „rodinný dům“,
ale používá termínu „bydlení“, počet bytových jednotek pak omezuje na 3 bj.
borném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
ve stavbě. Považuji za vhodné použití termínu „rodinný dům“ a omezení
3 bj. na pozemku.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásOdůvodnění: Připomínkovaný ÚP připouští výstavbu BD, a to i v lokalitách,
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborkde jsou dnes výhradně RD na zahradách. Připuštění výstavby BD by zcela
změnila charakter dané lokality a charakter celé obce. Omezení 3 bj. by se
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připonemělo vztahovat pouze na objekt, ale na pozemek, neboť daný ÚP nevylumínce, která se týká výsledku projektové činnosti
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čuje možnost postavení několika BD na jednom pozemku, na které by se tedy de facto mohlo vystavět až 9 bj., což by jistě narušilo charakter obce i z
demografického hlediska, čemuž by neodpovídala současná ani navrhovaná
infrastruktura.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).

2. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
podporována jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
3. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání 3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku

474 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

(53 bj.) – to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající
počet obyvatel Dobřichovic 3560.
4. REGULATIV OU – obchodní ulice
4. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
a) není dána min. velikost pozemku
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
b) je možné dělení pozemků dle chuti
c) zastavěnost 60% bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28%)
d) enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postaviti dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
e) výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8+6 m u šikmých střech,
8+3,5 m u ustupujícího podlaží);
f) procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20-28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
5. Připomínka akceptována částečně.
5. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
a) Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou
RD a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané
oblasti neumožňuje, pouze bydlení v RD)
b) Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na
pozemku téměř 1200 m2)
c) Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro soci-
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ální využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2
zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
d) V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji
města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje
v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
e) Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha
je garantována).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D.1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se
v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo
vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním
ÚP, které říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
6. Připomínka akceptována částečně.
6. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
a) Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4 m + 6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem reGrafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
gulativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichob) Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
vic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v ploOdůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
chách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
souladu s legendou výkresů s barevným označením
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
SJ-VI*6).
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
7. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
7. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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a) Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné
parkovací plochy pro potřebu areálů, což byv případě změny využívání
přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo
být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme
omezit na využití přímo související se sportovním vyžitím.
b) Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu
stávajících hřišť
c) Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10 m + 6 m v případě
šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

309

Ing. Adrienna Růžková,
Na Plzeňce 302,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42219/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.

310

Ivan Rybníček,
Tyršova 55, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 306 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42217/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 306 tohoto vyhodnocení.

311

Mgr. Jana Rychlá,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41944/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

312

Eva Ryšavá,
Zelená 499, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 41 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42140/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 41 tohoto vyhodnocení.

313

Jana Ryšavá,
ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic – Koncepce dopravní infrastruktury
Mánesova 587, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Připomínka – Kapitola B.5.1 Dopravní infrastruktura vůbec nereaguje na součj. MUCE 42445/2016 OUP časné problémy vznikajících dopravních kolapsů na hlavních tazích na Prahu,
tj. směr Radotín a směr Všenory. Ani konstatování situace na křižovatce Karlická – Pražská neodpovídá současné situaci.
ÚP nedává žádnou vizi řešení nejen současných dopravních problémů, ale
ani na předpokládané dopravní situace v nejbližší budoucnosti.
Na to, že dopravní infrastruktura v Dobřichovicích se stává klíčovou otázkou
dalšího rozvoje města, je tato problematika v ÚP podána velmi, velmi zjednodušeně.
Zdůvodnění připomínky
Přestože jsou Dobřichovice součástí regionu Dolní Poberounčí, udivuje mě ne-
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Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
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soulad a nekoncepční rozvoj celého regionu v oblasti dopravní struktury. Udivuje mě také postoj některých dobřichovických zastupitelů, že jsou zástupci
Dobřichovic a problémy okolních lokalit jsou jim lhostejné.
Uvedu několik příkladů:
V Letech probíhá nepřetržitě silná investiční výstavba nejen bytů, ale i významných víceúčelových objektů -- prodejen, služeb atd.. Stejně tak probíhá
výstavba v Černošicích – Vráži nebo Mokropsích.
V samotných Dobřichovicích v nedávné době proběhla výstavba školky, školy,
sportovního areálu JOJOGYM nebo residenčního areálu Zelený ostrov. Na
Pražské ulici byl vybudován kruhový objezd a také přestavba křižovatky Pražská – Karlická odstranila chaos, který způsoboval řadu nebezpečných dopravních situací.
Při samostatném posuzovaní jednotlivých investičních akcí se jistě shodnu
s většinou občanů o jejich užitečnosti a odůvodněnosti. Udivuje mě, ale naši
zastupitelé a ani zpracovatel ÚP nebere v úvaru širší souvislosti tohoto investičního rozvoje, především v oblasti dopravní infrastruktury.
Každá z vyjmenovaných investičních akcí sebou přináší reálný nárůst desítek
a desítek osobních a nákladních aut. Do školky a školy se auty přivážejí děti
z celého regiony. Nové křižovatky na Pražské výrazně zvýšily četnost průjezdů
aut. Z residenčního areálu se musí auta dostat ven i zpět. Finanční rentabilnost
JOJOGYMU předpokládá příjezd návštěvníku auty z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Nabízí se otázka – kudy ta auta budou jezdit?
Také nově dimenzované betonové mosty v Karlickém údolí dávají jistotu, že se
údolí stane tranzitní trasou mezi Jenčí a naším regionem.
Nic z toho navrhovaný ÚP vůbec nereflektuje, přičemž už současný stav
dopravní infrastruktuy je neúnosný.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.42).

314

Radka Ryšavá,
Jabloňová 948, 252 29 Dobřichovice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40986/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

315

Jan Ryšavý,
Jabloňová 948, 252 29 Dobřichovice

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40985/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

316

Ing. Jaroslav Ryšavý, CSc.,
ze dne 4. 6. 2016;
Mánesova 587, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 8. 6. 2016 pod
čj. MUCE 40117/2016 OUP
+ ze dne 4. 6. 2019;
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod
čj. MUCE 42444/2016 OUP

Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic, kapitola N.4. Koncepce dopravní
infrastruktury
V zadání se ve všech bodech používá formulace:
…prověřit potřebu…
…prověřit přeložku silnice II/115…
…prověřit dopravní opatření ke zvýšení a bezpečnosti opravy…
V zadání, především v koncepci zahušťování stávajících i nových stavebních
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Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
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pozemků, se tedy pracuje se současným reálným stavem dopravní infrastruktury (B.9.2).
Připomínka – V ÚP není jednoznačně vázána časová souslednost mezi vyřešením dopravní infrastruktury Dobřichovic a naplňováním dalších, především
stavebně investorských aktivit, které další kapitoly ÚP umožňují.
Zdůvodnění připomínky – Již současný stav dopravní infrastruktury v Dobřichovicích je naprosto nedostačující. Překotný rozvoj zástavby nejen v Dobřichovicích, ale i v sousedních lokalitách (Lety budiž příkladem) způsobují dopravní zácpy na hlavních tazích do Prahy – směr Radotín a směr Všenory Cukrák. Např. auta, která ráno Pražskou ulicí přivážejí děti do školy, sice do Karlické ulice odbočí, ale zpět se na Pražskou ulici na nové křižovatce nedostanou.
Řidiči řeší situaci tak, že projíždějí bočními komunikacemi, čímž způsobují
další dopravní nebezpečné situace.
Nemohu tak souhlasit s konstatováním (str. 61) … současná křižovatka je plynulá a bezpečná …I když s povděkem kladně hodnotím její řešení v porovnání
s chaotickým předchozím stavem. ÚP není přece zpracováván pro popis dnešní
situace, ale měl by akceptovat dlouhodobé výhledy. Stav na komunikacích
v odpoledních a podvečerních hodinách je obdobný.
Stejně tak se nebezpečné situace objevují již v současné době na průjezdech do
Všenor.
Proto za hlavní nedostatek návrhu ÚP v této souvislosti vidím v absenci naprosto jednoznačného závazného propojení možných, ale velmi pravděpodobných, investorských aktivit s vyřešením hlavních priorit Dobřichovic, z nichž
jednu ve své připomínce uvádím – dopravní infrastrukturu.
Představa, že samotnou přeměnou Pražské ulice na městskou třídu se stromořadím (str. 61) se dopravní situace v Dobřichovicích vyřeší, je velmi naivní.
Návrh opatření – Do nového navrhovaného ÚP zahrnout jednoznačnou a časově závaznou podmínku vyřešení dopravní infrastruktury před uskutečňováním dalších stavebně investorských aktivit v obci.

317

Manuela Řivnáčová,
náměstí Jiřího z Poděbrad 1424/5,
120 00 Praha 2

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Popis území: Výstavba v ulici Pražské zasahující do ulice Jiráskové
čj. MUCE 40876/2016 OUP Text připomínky: Výstavba při ulici Pražské zasahuje do ulice Jiráskovy, kde
je rodinná a rekreační zástavba v zahradách, kterých si vážíme a v nichž žijeme. Přejeme si mít klid a soukromí a ne hradbu vysokých objektů včetně ruchu
při jejich výstavbě. Ulice Jiráskova vzhledem k jejímu prodloužení je dnes už
dost rušná a budoucí zahuštění výstavy by pro ni bylo neúnosné, včetně ztráty
zeleně a pohledů.
Odůvodnění: Obyvatelé přilehlé objekty náročně rekonstruovali, a proto se
nemíní svých pozemků a nemovitostí vzdávat. Do zahrad v Dobřichovicích se
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.42).

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 sta-

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
tyto objekty vůbec nehodí a plánové zahuštění je zcela nevhodné. Na stávající
kapacity všeho druhu mají Dobřichovice v současné době minimum obyvatel.
S navrženým ÚP zásadně nesouhlasím.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
vebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných
zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod SJVI*1.12).
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RNDr. Pavel Schmidt,
Lukešova 30, 14200 Praha

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42742/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.

319

Ing. Jana Schmidtová,
Lukešova 1604/30, 142 00 Praha 4

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42752/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.

320

Věra Schnáblová,
Karlická 640, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40862/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

321

Jan Matthias Christian Siers,
Krajníkova 145,
252 29 Dobřichovice

ze dne 6. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 8. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: B1 – Brunšov, navržený regulativ
čj. MUCE 39919/2016 OUP Text připomínky: Vůbec nesouhlasím s návrhem. Návrh o huštění nemá smysl
a vymění charakter vilové čtvrti.
Navíc doprava na Krajníkova (a rychlost auta) už je problém dneska.
Odůvodnění: Brunšov je vilová čtvrť a charakter oblasti musí být zachován.
Doprava už je problém a infrastruktura chybí pro více obyvatel.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.13).

322

Mgr. Eva Slivenecká, Ph.D.,
Ruská 360, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42234/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
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zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

323

Ing. Zdeňka Slivenecká,
Francouzská 388,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42236/2016 OUP

324

František Slivenecký,
Francouzská 388,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při ur- 1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42229/2016 OUP
čení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována
Míra akceptování připomínky bude závislá na odstávajícím ÚPnSÚ – ve stávajícím ÚPnSÚ je výstavba RD vyžadována pro
borném posouzení Projektantem, který v textové
všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydleakceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásní“, který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bj. ve stavbě,
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborkteré je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU) není totéž janě nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoko RD – naopak, může jít o BD.
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení,
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
k bydlení. RD obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
však 3 byty.
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanéDefinice RD, která je v současném ÚPnSÚ používána na všech plochách BC
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadav(v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
(stanoví podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.25).
používat, když doposud byla v Dobřichovicích v ÚPnSÚ bez problémů ve
všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno,
aby došlo k jakékoliv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit stávající charakter území.
Dopady této terminologické změny mohou být velké, a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
(Na Plzeňce) měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu
RD, nicméně navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů,
každý s 3mi byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru
(a minimalizaci zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu
počtu obyvatel. Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud
zástavba RD, tu architekt odstraněním požadavku na výstavbu RD dostatečně nechrání.
Pokud dosud bylo v ÚPnSÚ na většině území Dobřichovic bez problémů
používáno omezeni výstavby na RD a negenerovalo to žádné problémy, pak

481 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
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textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňuji vysoké šikmé střechy – až 6 m,
tj. v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží –
3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter
území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny (např. ul. K Lomu), a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že
by požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina
stavebních pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud
bez problémů ve všech uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli problém.
2. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou 2. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
textu:
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech
regulativech bydlení podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak zastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena
celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje městské centrum.
3. Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
3. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit
podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

v ul. Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba
chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné,
jakým způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti v oblasti ul. Tyršova.
4. Text připomínky: Na str. 15 v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy 4. Připomínka akceptována částečně.
Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro sila přitom v grafické části není na severu obce rezerva obchvatu znázorněna.
nice II. a III. třídy bude v subkapitole D.1 „DoObchvaty obce nejsou navrženy jako návrh, ale rezerva (severní obchvat teprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořidy není ani v grafice). V rezervě obchvaty byly drženy po 20 let a vzhledem
zovatele stejné jako v bodu 1 připomínky podatele
k rozvoji obce, který je návrhem velmi podporován, obchvat v budoucnu bu– dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
de potřeba. V Pražské ulici při posledním sčítání (2008) bylo 7019 aut za den
– což v současnosti bude výrazně více dle rozvoje v okolních obcích a v
Dobřichovicích.
Odůvodnění: Obchvaty by měly být navrženy – ne jako rezerva, ale návrh
řešení se všemi okolnostmi, kterou odbornost projektanta vyžaduje, a proto
si obec takového člověka najímá. Vzhledem k tomu, že návrh obchvatu je
v územní dokumentaci obce 20 let, a návrh ÚP nenavrhuje jiné řešení jak
dopravu zklidnit – naopak navrhuje veliký rozvoj, je důležité, aby tento problém ÚP řešil nebo řešení navrhoval. Nelze navrhovat rozvoj bez ostatních
hledisek jako jsou veřejná infrastruktura a občanské vybavení.
5. Text připomínky: V rámci rezervy R1 řešit i protipovodňové opatření pro 5. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
zastavěné území za ČOV.
Odůvodnění: Jde o východní lokalitu zastavěného území a zastavitelných
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.3).
ploch, kde jsou převážně RD, a je navržena nová ploch pro výrobu. Nelogicky je navržena protipovodňová hráz v ulici Randova a je tak v zájmu obce,
aby tato východní lokalita byla také chráněna před povodní hrází (Q50) vedena například na navržené ploše obchvatu.
6. Text připomínky: Dopravní stavby D7, D8, D10, D11 jsou navrženy k roz- 6. Připomínka akceptována.
Subkapitola D.4.1 „Doprava“ kapitoly D „Komšíření nebo jako nové, přitom není důvod anebo jsou stávající.
Odůvodnění: Není zdůvodněno v textu.
plexní zdůvodnění přijatého řešení“ textové části
odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna o zdůvodnění přijatého řešení dopravních staveb D7, D8,
D10, D11 – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
7. Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní in- 7. Připomínka akceptována.
frastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz
Pokyny (bod SJ-VI*4).
8. Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání
8. Připomínka akceptována částečně.
ÚP se na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
předpokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak
3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP
umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života
ve městě (kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou
uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela
zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650 v r. 2020) nebude dodržen, skutečný
počet v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku
(53 bytových jednotek, většina těsně před dokončením) – to je kolem 160
obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet obyvatel Dobřichovic 3560.
9. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 9. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu, dosud chráněna jako OV, je navržena k zástavbě – a to
i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, dříve rezervovaný pro dům pro
seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice)
představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu
jejich využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům
města.
10. Text připomínky: LBC 101 je vymezeno bez odůvodnění 10 ha, trváme na 10. Připomínka akceptována částečně.
vymezení biocentra pouze na řece a pravém břehu řeky, kde nevede cyklosOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

tezka a je zde přírodní charakter biocentru vlastní.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.6).
Odůvodnění: V textu jsou na str. 19 popsány podmínky pro plochy biocenter. V těchto podmínkách se mluví o využívání biocentra a nežádoucím snižování ekologické stability apod. Biocentrum je vymezeno i na straně levého
břehu tak, že zabírá velké území louky, která je sekána každý měsíc a využívána pro kulturní a společenské akce a festivaly a vede zde cyklostezka (Eurovelo), kvůli které se kácejí a budou kácet stromořadí, aby nebyli cyklisté
ohroženi. Vzhledem k tomu, není opodstatněné vymezení na 10 ha, když stačí 3 ha (metodika ÚSES). Vzhledem k využívání a funkci pro obec není
vhodné takto široké vymezení. Pro ochranu louky na levém břehu je postačující regulativ KZ.
11. Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci
11. Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická
v řádných parametrech dle normy.
cesta podél Karlického potoka“, funkční skupiny
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je
v ÚP nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy ponávrhem ÚP Dobřichovic vymezena v podrobnosti
vede komunikace.
odpovídající mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických parametrech bude rozhodováno
v následných správních řízení.
12. Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve 12. Připomínka neakceptována.
Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
stávajícím rozsahu pozemku.
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené
pro občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo
v ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty
na vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19
města.
odst. 1 lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani
orgán státní správy lesů či orgán ochrany přírody.
13. Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvol- 13. Připomínka akceptována.
nění břehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulaVyužití u plochy S2 – sport a rekreace, která je
vymezena v aktivní zóně záplavového území, což je
tivem S2 – Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
nepřípustné a v rozporu i s vodním zákonem
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět
a omezující podmínky využití plochy S2 budou
uvedeny v kapitole F „Využití ploch (plochy s rozstavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která
dílným způsobem využití)“ textové části návrhu
ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné
stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…).
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Navíc plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní využití pro cestovní ruch.
14. Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části
staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m,
počítáno včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat
min. 10 % ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“.
Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze
10 % bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by
mohla být na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus,
že v oněch 100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi
nebezpečné v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
15. Text připomínky: Str. 21, 22 a 23 kapitola F obsahuje mnoho zásadních
závazných informací doplňující regulativy, přičemž tyto informace by měly
být obsaženy i přímo u regulativů – konkrétně výška budov (nad v regulativech uváděnou max. regulovanou výšku budovy je možné vystavět šikmou
střechu s podkrovními podlažími o max. výšce 6 m, nebo jedno ustupující
podlaží do výšky 3,5 m), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné
plochy) + u jednotlivých regulativů jsou špatně uvedené odkazy na kapitolu
F (odkazuje se pouze na str. 22). Text pro výklad je celkově nesrozumitelný.
16. Text připomínky: Str. 22 kapitola F bod 5, poslední odrážka – chybí definice „volný stavební pozemek“, formulace je celkově nesrozumitelná (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území Dobřichovic,
uvedená formulace umožňuje zástavbu jakéhokoliv volného pozemku i když
neodpovídá velikostí regulativu).
17. Text připomínky a odůvodnění: Návrh ÚP nedefinuje, co se myslí pojmem
proluka, který je používán u řady regulativů s tím, že pro stavby v prolukách
je umožněna vyšší zastavěnost (např. reg. C2, B3, B5). Z definice uváděné
v normě a různých vyhláškách vyplývá, že v zástavbě RD se prolukou rozumí nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících RD včetně
volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě RD. V tom případě je
prolukou každý volný pozemek. nebo pozemek na němž dojde k demolici
stávající stavby. Není jasné, proč mají být proluky, tj. veškeré nezastavěné
pozemky zvýhodňovány možností vyšší zastavěností a lze to považovat za
snadno zneužitelné.
18. Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vy-
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

14. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

15. Připomínka neakceptována.
Soustředění definice prostorových regulativů do
úvodu kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ je zcela
obvyklé, a stejně tak i to, že se u jednotlivých regulativů ploch již dále neuvádějí, neopakují.
16. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.8).
17. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.29).

18. Připomínka akceptována.
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úplné znění nebo významná část připomínky
žadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail,
který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

Podmínka orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství prostorového regulativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
19. Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vyba19. Připomínka akceptována částečně.
vení mohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové reOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
gulativy, přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
stabilizováno v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše
bydlení), není specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné –
nesouhlasíme z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou
službou, které jsou uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty
pro seniory, by mohly přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být
pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná
a špatně se v ní orientuje.
20. Připomínka akceptována částečně.
20. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný –
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
21. REGULATIV C2 – Nové centrum – kolem nádraží
21. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná
zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného
charakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD,
které absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308,
2304 – ul. Na Plzeňce).
22. Připomínka akceptována částečně.
22. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost
20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokali-
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tě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně
řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky, přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které
plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské
atd. V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská × Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat
počty vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací,
zejména z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je
v rozporu s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících
k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je
navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku,
který rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno do
centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na velkou
konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem občanům,
není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do míst, kam se
objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova,
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nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
23. REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
23. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných inpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
formací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních
regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu
v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale
bod F umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních
pozemků, i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast
tedy není dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace
obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět
bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD
– nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno
stavět soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde
jsou tradičně veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze
dělit pozemky, ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt
450 m2 + zpevněné plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což
znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve
velké míře zničilo kvalitu a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají odpovídající min. velikost.
24. Připomínka akceptována částečně.
24. REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
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podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která
by v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 %
u ŘRD vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro
celou oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je
výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku
bez rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým
regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem
koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným
příkladem a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku
a menším procentem zahrady.
25. Připomínka akceptována částečně.
25. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
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zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je
garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by
byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty, apod. a to bez potřebné veřejné infrastruktury.
26. Připomínka akceptována částečně.
26. REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Součas-
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ný regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23,
není u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy, takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP
„prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby
v tomto území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto
územích, povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před
další zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod
26, že to lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou
dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde
jsou chatové osady jasně regulovány.
27. Připomínka akceptována částečně.
27. REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by
mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost
až 60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by
mohl vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2,
což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky
pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s
cílem zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
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mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
28. REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce, chatové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do Let)
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na
jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není
zde vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7 (tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška
budovy 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové
jednotky ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován
stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
29. REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není
zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny
do 250 m2. To je v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se
nemá rozšiřovat do nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou
v dané oblasti 4 chatky a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH – chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části
území a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené
lokality v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
30. REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či
4+3,5 m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům, tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale
zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou
plochu objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných
místech, např. pro příjezd komunální techniky.
31. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné par-
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
28. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).

29. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

30. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci
ve výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách odlišného způsobu využití, bude uvedeno do
souladu s legendou výkresů s barevným označením
plochy CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod
SJ-VI*6).
31. Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

kovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední
části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na
využití přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
32. Připomínka akceptována částečně.
32. REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné
nové budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace,
kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě
dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není
možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení
(reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se
nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
33. Připomínka akceptována částečně.
33. REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě
(smíšené území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD
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(regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené
v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna
velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
34. REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
34. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu
hyzdícím prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípustném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter
velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.

325

Mgr. Petr Slivenecký,
Francouzská 388,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42228/2016 OUP

326

Jitka Soukupová,
Na Chmelnici 153,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1) Rodinný dům / bytové domy:
čj. MUCE 42187/2016 OUP Text připomínky: Architekt nepoužívá (odmítá používat) termín RD při
určení typu zástavby a to i v místech, kde je tato zástavba (tj. RD) vyžadována stávajícím ÚP – ve stávajícím ÚP je výstavba RD vyžadována pro
všechny plochy BC, tj. plochy, které jsou v Návrhu regulovány regulativy
B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2.
Místo termínu výstavba RD je v Návrhu používán nadřazený termín „bydlení“,
který ale zahrnuje kromě RD i BD a ŘRD. Omezení na 3 bytové jednotky ve
stavbě, které je uváděno u některých regulativů (B1, B2, B4, B5, OU) není totéž jako RD – naopak, může jít o BD.
Odůvodnění: Dle ČSN 734301 je RD menší samostatná budova o nejvýše dvou
nadzemních a jednom podzemním podlaží a podkroví určená k bydlení, v níž je
více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. RD
obvykle obsahuje jeden nebo několik málo bytů, maximálně však 3 byty.
Definice RD, která je v současném ÚP používána na všech plochách BC (v návrhu regulativy B1, B2, B3, B4, B5, B7, OU a část C1, C2) je přísnější (stanoví
podlažnost, využití budovy) a není jasné, proč ji architekt odmítá používat,
když doposud byla v Dobřichovicích v ÚP bez problémů ve všech těchto územích používána a v Zadání ÚP nebylo nikde vyžadováno, aby došlo k jakéko-
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.

1) Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.25).
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

liv změně v tomto směru. Naopak Zadání jasně říká, že cílem ÚP je chránit
stávající charakter území. Dopady této terminologické změny mohou být velké,
a to zejména v oblastech, kde dosud byly povoleny pouze RD nebo kde je povolena nová výstavba na zelené louce (Brunšov, Dlouhý díl).
Pro příklad – plocha v těsném sousedství Brunšova na louce naproti železnici
měla být dle vyjádření představitelů města určena pro zástavbu RD, nicméně
navržený regulativ umožňuje např. výstavbu bytových viladomů, každý s 3mi
byty, což může vést nejen k zástavbě na max. možnou míru (a minimalizaci
zahrad na 10 % pozemku, což je v dané oblasti velmi nežádoucí – jde o důležité retenční území pod svahem Brunšova), ale i k vyššímu počtu obyvatel. Uvedené platí i pro další oblasti Dobřichovic, kde je dosud zástavba RD, tu architekt dostatečně nechrání. Pokud dosud bylo v ÚP na většině území Dobřichovic
bez problémů používáno omezení výstavby na RD a negenerovalo to žádné
problémy, pak zrušení této regulace a umožnění výstavby BD (ač se 3mi bytovými jednotkami v některých územích) a zvýšení výšky budov oproti současnému regulativu (navržené regulativy plošné umožňují vysoké šikmé střechy –
až 6 m, tj. v podkroví může vzniknout mezonet, či výstavbu ustoupeného podlaží – 3,5 m) rozhodně není tím, co bylo stanoveno v Zadání (tj. chránit charakter území, zahradní charakter obytných čtvrtí).
Architekt argumentuje, že definice RD by neumožňovala vznik např. dvoupodlažního domu ve svahu, protože má dvě podzemní podlaží. Svahy v Dobřichovicích, dosud určené pro výstavbu RD, jsou nyní už z velké části zastavěny
(např. ul. K Lomu) a to i novou zástavbou – právě RD a nezdá se, že by požadavek stávajícího ÚP na výstavbu RD vlastníky omezoval. Většina stavebních
pozemků (a to i na Brunšově) se navíc ani v prudších svazích nenachází. Další
argument, že definice RD neumožňuje vznik funkcionalistických vilek s ustoupeným podlažím považuji za nepodstatný, vzhledem k tomu, že Návrh se netýká již existujících staveb a regulativ RD byl doposud bez problémů ve všech
uváděných oblastech bez problémů používán a investoři s ním neměli problém.
2) Navržené regulativy
2) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pov souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu: datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter
residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
Pražská.
Odůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčních
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čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5).
Intenzita zástavby není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající
výškou budov, tak zastavěností pozemku apod.
Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km) jako obchodní ulice a nelze tak
mluvit o úseku, který rozšiřuje městské centrum.
3) Str. 14 Návrhu, ul. Tyršova
Text připomínky: Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 Ulice Pražská a Tyršovy se tvrdí, že „ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy, doplnit podél ulic veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadí…“, přičemž reálně v ul.
Tyršova návrh neřeší ani rozšíření jediného stávajícího úzkého chodníku podél
železnice, natož umístění nového chodníku na straně zástavby, nemluvě o stromořadí.
Odůvodnění: Vzhledem k šířkovým parametrům vozovky v ul. Tyršova i ulice
Pražská (silnice II. třídy) v místě navrženého regulativu OU, je výstavba chodníku na straně zástavby nereálná, ÚP ji konkrétně neřeší a není jasné, jakým
způsobem se budou chodci k těmto budovám „obchodní třídy“ bezpečně dostávat. Tvrzení na str. 14 nevychází ze skutečné situace a prostorových možnosti
v oblasti ul. Tyršova.
4) Grafická část × textová část
Text připomínky: Nesouhlasí grafická část hlavního výkresu a dopravní infrastruktury – nájezd na most, veřejné parkoviště v ulici Pod nádražím.
Odůvodnění: Výkresy nejsou v souladu a jedná se tak o zavádějící informace.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

3) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).

4) Připomínka akceptována.
Soulad výkresů č. N.2 „Hlavní výkres“ a č. N.4
„Koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části
návrhu ÚP bude prověřen ve věci nájezdu na most,
veřejného parkoviště v ulici Pod nádražím – viz Pokyny (bod SJ-VI*4).
5) Bilance rozvoje bydlení
5) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: V Návrhu zcela chybí bilance rozvoje bydlení. V zadání ÚP Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pose na str. 7 hovoří o rámcové prognóze počtu obyvatel, z níž se stanovuje před- datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.4).
pokládaný počet obyvatel v r. 2020 na cca 3650 obyvatel (oproti 3338 obyvatelům z konce r. 2010, 3404 obyvatel k 1. 1. 2016), na r. 2030 pak 3800 obyvatel.
Odůvodnění: Tyto prognózy v případě výstavby dalších BD, kterou ÚP umožňuje, budou zcela jistě překonány, což bude mít vliv na kvalitu života ve městě
(kapacita školy, školky, ČOV, atd.). V návrhu ÚP nikde nejsou uvedené dopady zahuštění zástavby na vývoj počtu obyvatel popsány, zcela zde chybí informace o dopadech na demografický vývoj a OV.
Skutečný počet obyvatel v zadání (3650) nebude dodržen, skutečný počet
v současnosti je minimálně navýšen o nové obyvatele přestavby statku (53 bj) –
to je kolem 160 obyvatel, tzn. ke konci roku 2016 bude už stávající počet oby-
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vatel Dobřichovic 3560.
6) Občanské vybavení
Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor i s
požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat
obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: Absence stabilizovaných a navržených ploch občanského vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby, sport, hasičská zbrojnice) představuje velké riziko do budoucna u některých ploch a umožňuje změnu jejich
využívání (někde ji dokonce přímo navrhuje), což jde proti zájmům města.
7) Pěší komunikace podél Karlického potoka
Text připomínky: Podél Karlického potoka vymezit pěší komunikaci v řádných
parametrech dle normy.
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v ÚP
nyní na pozemku potoka prokázat veřejný zájem a prokázat kudy povede komunikace

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
6) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).

7) Připomínka neakceptována.
Dopravní stavba D23 „Nová pěší a cyklistická cesta
podél Karlického potoka“, funkční skupiny D2 „komunikace zklidněné nemotoristické“, je návrhem ÚP
Dobřichovic vymezena v podrobnosti odpovídající
mapového podkladu 1 : 5000. O jejích technických
parametrech bude rozhodováno v následných správních řízení.
8) Připomínka neakceptována.
8) Vymezení lesních cest
Text připomínky: Nejsou vymezeny lesní cesty pro občany a turisty ani ve stá- Lesní cesty jsou návrhem Dobřichovic vymezeny
v dostatečném rozsahu a žádné další není třeba pro
vajícím rozsahu pozemku.
občany a turisty vymezovat. Do lesa má právo na
Odůvodnění: Pokud se žádá o dotace, je nutné mít komunikace vymezené v
ÚP, navíc některé historické cesty v lese patří mezi historické hodnoty města. vlastní nebezpečí vstupovat každý podle § 19 odst. 1
lesního zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Tento vstup není třeba organizovat do lesních cest, s nimiž by nesouhlasil ani orgán státní
správy lesů či orgán ochrany přírody.
9) Připomínka akceptována.
9) Zastavitelná plocha Kemp × aktivní zóna řeky
Text připomínky: Na str. 20 kapitola E.5 první odrážka „je navrženo uvolnění Využití u plochy S2 – sport a rekreace, která je vybřehů řeky Berounky od zástavby“ je v rozporu s navrhovaným regulativem S2 mezena v aktivní zóně záplavového území, což je ne– Kemp a tábořiště, kde je navržena zastavitelná plocha.
přípustné a v rozporu i s vodním zákonem č. 254/
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Odůvodnění: V ploše, kde se nachází kemp je vymezena z roku 2012 hranice
aktivní zóny řeky. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67: (1) „V aktivní
zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí
s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, …“.
Na základě tohoto zákona není v území povoleno stavět stavby, které jsou
v regulativu „povoleny“ v přípustném využití (stavby doplňkové, veřejné stravování, obchody, služby nevýrobního charakteru do kapacity 100 m2…). Navíc
plocha by měla chránit nadregionální biokoridor, nikoliv povolovat intenzivní
využití pro cestovní ruch.
10) Zastavěnost × Q100
Text připomínky: Str. 21 kapitola F bod 1 zastavěnost: „…podzemní části staveb se do zastavěnosti nepočítají, pokud vrchní část skladby jejich zastřešení
tvoří vrstva zeminy v min. tloušťce 40 cm a horní části staveb nevystupují nad
úroveň veřejného prostranství a rostlého terénu o více než 0,5 m, počítáno
včetně vrstvy zeminy. Je-li stanovena zastavěnost, musí vždy zůstat min. 10 %
ze stavebního pozemku bez nadzemních i podzemních staveb…“. Hodnota vyjadřuje pouze zastavěnost, nezahrnuje zpevněné plochy.
Odůvodnění: Dle takového pokynu tedy platí, že na pozemku stačí pouze 10 %
bez staveb nadzemních i podzemních, tzn., že vsakovací plocha by mohla být
na pozemku 1000 m2 jen 100 m2, zbylou část povinné plochy zahrady může
tvořit 40 cm hluboká vrstva zeminy na podzemní stavbě. Plus, že v oněch
100 m2 mohou plochu pokrývat zpevněné plochy?? To je velmi nebezpečné
v potenciálně záplavovém území (na veliké části území Dobřichovic je vymezena hranice Q100), navíc bez dešťové kanalizace.
11) Orientace obytných a pobytových místností
Text připomínky: Str. 23 kapitola F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem vyžadujícím orientaci obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov
(opět bod doplňující regulativy platný všude). Jedná se detail, který nenáleží ÚP.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a omezující
podmínky využití plochy S2 budou uvedeny v kapitole
F „Využití ploch (plochy s rozdílným způsobem využití)“ textové části návrhu ÚP Dobřichovic – viz Pokyny (bod SJ-II*5).

10) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.7).

11) Připomínka akceptována.
Podmínka orientace obytných a pobytových místností
do uličního prostranství prostorového regulativu
písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“
kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“ textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebního zákona ÚP – viz
Pokyny (bod SJ-VI*5).
12) Chybí regulace budov občanského vybavení
12) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky: Str. 23 kapitola F – říká, že budovy občanského vybavení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky pomohou v odůvodněných případech přesáhnout stanovené prostorové regulativy, datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.9).
přičemž nikde v textu není definováno občanské vybavení (není stabilizováno
v ÚP, je dáno jako přípustné využití území téměř v každé ploše bydlení), není
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specifikováno, jaké případy jsou považovány za odůvodněné – nesouhlasíme
z důvodu možného zneužití, kdy může občanské vybavení přesahovat dané regulativy (hrozí riziko zneužití – např. domy s pečovatelskou službou, které jsou
uváděny ve většině regulativů v přípustném využití, byty pro seniory, by mohly
přesahovat stanovené regulativy).
Odůvodnění: Celkově v kapitole F jsou uváděny informace zásadního charakteru, např. týkající se výšky budov, zastavěnosti, atd., které by měly být pro srozumitelnost součástí jednotlivých regulativů. Zároveň je v této kapitole mnoho
nejasných informací v regulativech a nejasné znění (budovy občanského vybavení, volný stavební pozemek). Kapitola F není jasně čitelná a špatně se v ní
orientuje.
13) REGULATIV C1 – Staré centrum
Text připomínky:
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími
objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (14 m,
14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to
vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/Viničná
2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití Sokola a školy
[současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2 a 1682 m2], přičemž
je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast Sokola má více než
11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly stát 2 budovy o 2500 m2
zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
• v lokalitě je vymezena hranice Q100 – přitom je obchodní parter povinný – zásah do osobního vlastnictví
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního zpochybnění RP centra).
14) REGULATIV C2
Text připomínky:
• území částečně nevhodně vymezeno v prudkém zeleném svahu podél Tyršovy směrem ke Svážné ul. (ohrožení stávajících staveb ve svahu, obtížná zastavitelnost)
• část nevhodně zasahuje do vilové rezidenční čtvrti Brunšova B1 (pozemek
2365/4, 2308, 2304), což může vést ke znehodnocení jejího jedinečného cha-
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13) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).

14) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.11).
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rakteru
• jsou zde nevhodně povoleny ŘRD a BD – neodráží stávající charakter výstavby či těsnou blízkost železniční trati
• enormní maximální velikost budovy 400 m2 (absolutně nekoresponduje
s obrazem města)
• v regulativu nejsou zahrnuty stávající budovy nádraží
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění lokality kolem nádraží
(zastavěnost 50 %, respektive 60 %, velikost budovy 400 m2), i v oblastech,
kde ale není reálně prostor ani kapacita (na parkování, zázemí apod.) pro navrhovanou zástavbu (svah ke Svážné), či je vymezena na zahradách s RD, které
absolutně nejsou s takovou funkcí kompatibilní, přímo sousedí s prvorepublikovými chráněnými vilami Brunšova, a jsou mimo hlavní komunikační cestu
z nádraží Tyršovou ul. (pozemky 2365/4 ul. Černolická, 2308, 2304 – ul. Na
Plzeňce).
15) Připomínka akceptována částečně.
15) REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• není dána min. velikost pozemku
• je možné dělení pozemků dle chuti
• zastavěnost 60 % bez zpevněných ploch absolutně nekoresponduje s okolím
a ani se současným regulativem (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8 m, ALE 8 + 6 m u šikmých střech,
8 + 3,5 m u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě
je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fügnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• v zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše, že návrh prověří a navrhne potřebná
dopravní opatření k zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy – konkrétně řešení kruhové křižovatky Pražská × Karlická × Vítova, chybějící chodníky,
přeložky silnice II/115. Ve skutečnosti Návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření
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parkovacích míst v ní, s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
V návrhu v rozporu se zadáním není řešena kruhová křižovatka Pražská ×
Karlická × Vítova.
• na str. 8 bod E.1. Zadání ÚP výslovně hovoří o nutnosti „minimalizovat počty
vjezdů na silniční síť, jako i počty křižovatek místních komunikací, zejména
z důvodu bezpečnosti provozu“ – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu
s tímto zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), může vést ke znehodnocení charakteru rezidenčních čtvrtí,
zejména sousedních parcel; nerespektuje okolní zástavbu! Ulice Pražská je navržena celá jako obchodní ulice (cca 1,5 km) a nelze tak mluvit o úseku, který
rozšiřuje centrum. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy
v Pražské ul., ač je to Zadáním vyžadováno. Obec by měla chránit sousední
parcely před nepřiměřenou zástavbou a znehodnocovat tak kvalitu bydlení.
Obchodní centrum Dobřichovic by mělo být (a reálně je) koncentrováno
do centra města – tj. ul. 5. května, Palackého, kde je v dnešní době dostatek obchodních prostor (které už nyní mají problém se uživit s ohledem na
velkou konkurenci) a kde jsou obchody v těsné blízkosti dostupné všem
občanům, není tedy nutné používat auto. Dostatečné prostory pro další obchody a drobnou výrobu jsou vyčleněny i v plochách OV, které jsou v tuto
chvíli využívány velmi málo, tudíž je zde velký potenciál, včetně snadného
řešení parkování atd. Není tedy nutné zavádět koncept obchodní ulice do
míst, kam se objektivně nehodí (rodinná zástavba, absence chodníků, přechodů – Tyršova, nedostatečná šíře vozovky, absence parkovaní – Tyršova, Pražská).
16) Připomínka akceptována částečně.
16) REGULATIV B1 – Vily na velkých pozemcích
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.13).
• Problém: str. 21 a 22 kapitola F – obsahuje mnoho zásadních závazných informací doplňující regulativy, které by měly být obsaženy u konkrétních regulativů – výška budov (max. výška + 6, či 3,5 m.), zastavěnost (že zastavěnost
nezahrnuje zpevněné plochy) + špatně odkazy na kapitolu F a stranu v jednotlivých regulativech
• problém: str. 22 F bod 5 – chybí definice „volný stavební pozemek“, nesrozumitelné (mnoho možných výkladů a je to zásadní a platné pro celé území
Dobřichovic); není sice povolen vznik nových stavebních pozemků, ale bod F
umožňuje zastavění jakýchkoliv již existujících volných stavebních pozemků,
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i pokud neodpovídají stanovené min. velikosti pozemku – oblast tedy není
dostatečně chráněna
• problém: str. 23 F bod 6b) – nesouhlasíme s bodem určování orientace obytných a pobytových místností do uličního prostranství – nelogické potlačení
orientace světových stran a jejich využívání v typologii budov (opět bod doplňující regulativy platný všude)
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb)
• povolené soubory staveb (tj. více staveb o 3 bj. na jednom pozemku) a ŘRD –
nepřípustné!!
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (12 m, ALE 12+6 m u šikmých střech!!, 12+3,5 m
u ustupujícího podlaží).
Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému využití a povolováním bytových a řadových domů + umožněno stavět
soubor staveb na pozemku bez rozdělení pozemku + charakter ani neodpovídá
navrženým prostorovým regulativům. Jde o cennou lokalitu, kde jsou tradičně
veliké vily na obrovských zahradách (až 8000 m2). Sice nelze dělit pozemky,
ale pokud by se v lokalitě měla zástavba zahušťovat (například souborem staveb – př. pozemek 3000 m2 + zastavěnost 15 % = objekt 450 m2 + zpevněné
plochy – současné domy mají cca 200 – 350 m2, což znamená další objekt pohodlně 120 m2 na pozemku!?), to by rozhodně ve velké míře zničilo kvalitu
a úroveň lokality – přitom v koncepci textu je deklarován opak. Možné je rovněž zastavovaní již existujících „volných stavebních pozemků“, i když nemají
odpovídající min. velikost.
17) Připomínka akceptována částečně.
17) REGULATIV B2 – Domy ve svahu
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky poText připomínky:
datele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.14).
• výška budov navržena příliš vysoká – nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu (10 m, ALE 10+6 m u šikmých střech, 10+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• enormní maximální velikost budovy – 400 m2 (+ lze možno stavět soubor
staveb!!! bez dělení pozemků);
• povolené nové BD a ŘRD (soubor staveb, každá o 3 bytech) – nepřípustné!!;
• nezvýhodňovat stávající ŘRD a BD – byl to počin komunistické éry, která by
v této lokalitě rozhodně neměla být příkladem, vyšší zastavěnost (40 % u ŘRD
vs. 20 % u normálních) by mohla vést k jejich zvětšování v budoucnosti, což
není žádoucí;
• přípustné a podmíněné využití neodpovídá možné kapacitě dopravní obslužnosti území (jediná příjezdová komunikace ústící do ul. Tyršovy pro celou
oblast, která svou šíří nedostačuje už nyní).
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Odůvodnění: Charakter popsaný v koncepci neodpovídá navrženému přípustnému a podmíněnému využití a dopravní dostupnosti území. Povolena je výstavba ŘRD a výstavba souborů staveb (každá stavba o 3 bj.) na pozemku bez
rozdělení pozemku + charakter neodpovídá definovaným prostorovým regulativům. Zvýhodňování stávajících ŘRD a 2RD je absolutně s rozporem koncepce a ochraně „hodnotného charakteru residenčních čtvrtí“, byl to počin komunistické éry, která by v této lokalitě rozhodně neměla být kladným příkladem
a návodem a tyto stavby zvýhodňovat vyšší zastavěnosti pozemku a menším
procentem zahrady.
18) REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
18) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální využití,
školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy
a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit
regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města
s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla zejména
k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.). Návrh toto dodržuje v oblasti sídliště, nicméně v přiléhající oblasti zahrady Dětského diagnostického ústavu
umožňuje výstavbu BD, což je v jasném rozporu se zadáním.
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento
zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není jasné, zda
se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích), což je
naprosto nepochopitelný koncept (stávající zastavěná plocha je garantována).
• Návrh není v souladu se schváleným RP v lokalitě Dlouhý díl. Pokud by byl
ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP (§ 71 odst. 3 stavebního
zákona).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic
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(levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7
Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter
města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu BD v oblasti,
která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický ústav). Umožňuje
výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které říká, že charakter toho typu
území má být zachován a chráněn.
Pokud by byl ÚP schválen v této podobě, bude následně platit ÚP, což bude
nejen následná investice pro obec (aby se dokumentace dala do souladu), ale
také v lokalitě, která byla nějakým způsobem regulována, bude umožněno
mnohem širší přípustné využití, větší objekty apod. a to bez potřebné veřejné
infrastruktury.
19) REGULATIV B4 – Bydlení – domy V Luhu
19) Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.16).
• Regulativ umožňuje vysokou zastavěnost (30 %, vyšší než v např. v oblasti
B3, kde je 25 %), přičemž ignoruje, že jde o zátopovou oblast a zastavěnost
by tedy rozhodně měla být nižší. Zároveň jde o oblast s obtížnou dopravní
dostupností.
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2; budova o této zastavěné ploše může vzniknout na pozemku už o 1000 m2), které se v dané oblasti
nevyskytují – jde o oblast se zástavbou RD a chatami.
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na velkých pozemcích (tj. více
velkých budov na větších pozemcích), což lze považovat za riziko. Současný
regulativ umožňuje pouze jeden RD na pozemku.
• V přípustném a podmíněném využití regulativ uvádí např. školství, kulturní
zařízení, domy s pečovatelskou službou, zdravotnictví, veřejné stravování,
ubytování, obchody, přičemž ignoruje charakter území a jeho omezení (zátopová oblast, obtížná dopravní dostupnost). Navíc dle kapitoly F, str. 23, není
u budov občanského vybavení nutné dodržovat max. stanovené regulativy,
takže reálně hrozí výstavba i větších budov než 300 m2, pokud budou prezentovány např. jako dům s pečovatelskou službou (podobné spekulativní snahy
byly zaznamenány již v minulosti).
• Dle Zadání ÚP – bod H.6. Ochrana před povodněmi na str. 12 měl ÚP „prověřit nezbytnost stávajících či nových zastavitelných ploch v záplavovém
území (mimo aktivní zónu) a případně stanovit podmínky výstavby v tomto
území“. Návrh ale přichází s možností vyšší zastavěnosti v těchto územích,
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povoluje zde výstavbu velkých budov – v rozporu se zadáním.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání danou oblast před další
zástavbou, umožňuje umísťovat veřejnou infrastrukturu a občanské vybavení
do záplavového území v rozporu se zadáním, které jasně říká – bod 26, že to
lze pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Regulativ zcela
ignoruje charakter oblasti daný zátopovým územím a obtížnou dopravní obslužností a umožňuje její vyšší zastavěnost a velkou hustotu zástavby přeměnou chat na bydlení. Příkladem je ochrana v Černošicích, kde jsou chatové
osady jasně regulovány.
20) REGULATIV B5 – Kompaktní zástavba (Dědina)
Text připomínky:
• Regulativ stanoví vysoké procento zastavěnosti (40 %) a umožňuje výstavbu
velkých a vysokých budov (300 m2, 8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m
u odsazeného horního patra), což znamená, že na pozemku o 750 m2, by mohla vzniknout budova o 300 m2. V současné době v oblasti převládá zástavba
menšími RD a budovy o velikosti 300 m2 se zde nevyskytují.
• Pro ŘRD, 2RD nebo stavby v prolukách je dokonce stanovena zastavěnost až
60 %, zahrada pouze 30 %, tudíž ŘRD o zastavěné ploše 300 m2 by mohl
vzniknout již na proluce o 500 m2, případně na pozemku o 600 m2, což je naprosto mimo proporce stávající zástavby v dané oblasti.
• Návrh umožňuje vyšší zastavěnost a budování velkých budov i na malých
pozemcích, čímž je v rozporu např. s bodem 25 Zadání (ten hovoří o nutnosti
vytvářet v zastavěných územích a zastavitelných plochách podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem
zmírňování účinků povodní).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter území,
umožňuje vysokou zastavěnost a velké domy, což by v rozporu se Zadáním
mohlo vést ke zhoršení kvality života v dané oblasti.
21) REGULATIV B7 – Bydlení – domy v lese (část oblasti Na Vyhlídce,
chatové osady v lese za Vyhlídkou, chaty na konci Tyršovy ul. směrem do
Let)
Text připomínky: Na konci Tyršovy ulice směrem do Let a chaty v lese na jižním okraji zastavěného území – v oblasti, kde jsou tradičně chaty a není zde
vybudována dostatečná infrastruktura ani zpevněná komunikace. Regulativ B7
(tj. bydlení, zastavěnost 15 %, max. velikost budovy 200 m2, výška budovy
8+6 m u šikmé střechy, 8+3,5 m u uskočeného patra, max. tři bytové jednotky
ve stavbě, pozemek min. 900 m2).
Odůvodnění: Uplatňování tohoto regulativu v této oblasti není v zájmu města
(vyvolá nutné investice obce do infrastruktury); měl by zde být a zachován stávající charakter zástavby, tj. uplatněn regulativ CH (chaty a zahrádky) již
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

20) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.17).

21) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.18).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
vzhledem k ochraně lesa a ochraně přírody.
22) REGULATIV UK – Usedlosti v krajině (oblast Bukovka)
Text připomínky:
Regulativ umožňuje výstavbu budov k trvalému bydlení i v naprosto izolované
oblasti uprostřed polí – vlevo od lokality Pod Bukovkou. V místě není zpevněná komunikace, dostatečná infrastruktura. Podmíněné využití umožňuje v této
oblasti ubytování do kapacity 15 lůžek, obchody, provozovny do 250 m2. To je
v přímém rozporu se Zadáním, které říká, že zástavba se nemá rozšiřovat do
nezastavěných oblastí v okolí města. V tuto chvíli jsou v dané oblasti 4 chatky
a zahrady a tento charakter by zde měl být i zachován (např. regulativ CH –
chaty a zahrádky).
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ nerespektuje stávající charakter části území
a v rozporu se Zadáním umožňuje rozšiřování výstavby do odloučené lokality
v polích. Plochy nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.
23) REGULATIV CH – Chaty a zahrádky
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velkou výšku budov – 4+6 m u šikmé střechy, či 4+3,5
m u odskočeného horního patra (kapitola F je nadřazena všem regulativům,
tedy i tomuto, takže je to možné), což je nežádoucí.
• Nesouhlasí barva uvnitř čtverečků chat s legendou.
Odůvodnění: Chaty, které jsou vyznačeny pouze obrysem zastavěného území
samotného objektu nejsou v barvě chaty, ale růžové barvy Bx, což pak ale zcela mění, charakter zástavby na bydlení i když by šlo o konkrétní malou plochu
objektu. Chaty takto vymezeny jsou ve svahu a těžko přístupných místech,
např. pro příjezd komunální techniky.
24) REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
Text připomínky:
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parkovací plochy pro potřebu areálů, což by v případě změny využívání přední části Sokola a výstavby bytů (regulativ C1 k tomuto svádí) mohlo být zneužito
např. na parkoviště pro návštěvníky apod. Doporučujeme omezit na využití
přímo související se sportovním vyžitím.
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících
hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem do
uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání
plochy.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
22) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.19).

23) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.20).
Grafické vymezení staveb pro rodinnou rekreaci ve
výkresech grafické části návrhu ÚP Dobřichovic
pouze jejich obrysem zastavěné plochy v plochách
odlišného způsobu využití, bude uvedeno do souladu
s legendou výkresů s barevným označením plochy
CH – chaty a zahrádky – viz Pokyny (bod SJ-VI*6).
24) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov
a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané oblasti
obtížně splnitelný.
25) REGULATIV S2 – Kemp a tábořiště
Text připomínky:
• Území označené regulativem S2 je v aktivní záplavové zóně přímo u řeky
a patří mezi nezastavitelné území. Neměly by zde být povolovány žádné nové
budovy tak, jak bylo i požadováno v Zadání ÚP. Regulativ S2 ale nedefinuje
dostatečně v hlavním využití, co je myšleno pod termíny rekreace, kemp a tábořiště. Absence jasné definice by mohla vést např. k výstavbě dalších rekreačních budov, protože regulativ jasně neříká, že toto není možné.
• Regulativ nestanoví ani zastavěnost, max. velikost budovy, tudíž je možné,
v souladu s hlavním využitím postavit novou rekreační budovu.
• V nepřípustném využití by mělo být uvedeno bydlení, aby nedocházelo
k přeměně stávajících chatek na stavby, které jsou pronajímány k bydlení (reálný stav).
Odůvodnění: Navržený regulativ dostatečně nechrání dané území, které se nachází v aktivní záplavové zóně a NRBK, kde by měla být zakázaná jakákoliv
další výstavba – viz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 67.
26) REGULATIV VO3 –Výroba a obchod s bydlením (Randova)
Text připomínky:
• V hlavním využití je uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení), přičemž to ale neodpovídá realitě (smíšené
území, výrobní provozovny se tam vůbec nevyskytují)
• Regulativ nestanoví max. velikost budovy.
• V nepřípustném využití by kromě bydlení v RD měly být uvedeny i BD (regulativ je jasně nevylučuje).
Odůvodnění: Stávající zástavba v lokalitě jsou RD s parterem pro potencionální OV. Pokud by v takové lokalitě měly vznikat provozovny povolené v regulativu, kde není stanovena max. velikost budovy, může to do budoucna velmi negativně ovlivnit současnou úroveň bydlení obyvatel v lokalitě.
27) REGULATIV PR – Průmyslové areály (Průmysl kamene)
Text připomínky:
• Chybí požadavek na zastavovací studii.
• Není určena max. možná zastavěnost, lze tedy zastavit vše?
• Velká povolená výška budov – 15+6 m u šikmé střechy, 15+3,5 m u odskočeného patra. Takto vysoké budovy uprostřed pole budou krajinu hyzdícím
prvkem.
Odůvodnění: Tento „regulativ“ je čirá deregulace. Je zde povoleno v přípust-

509 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

25) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.22).

26) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).

27) Připomínka akceptována částečně.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.24).

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ném využití v podstatě cokoliv a regulováno to není vůbec. V regulativu je „regulována“ pouze výška budovy 15 m. Pro tak velikou lokalitu je to charakter
velké přestavby, který vytvoří masivní nárůst bytů i další činnosti.
Shrnutí:
Vzato na vědomí.
ÚP se v řadě parametrů odchyluje od „Zadání“ a oproti němu i oproti aktuálně platnému ÚP nedostatečně chrání charakter města, což je klidné
bydlení v RD v zahradách, s koncentrovaným obchodním a historickým
jádrem. Navrhuje nově nevhodný regulativ obchodní ulice po celé délce
Pražské ulice (daleko prospěšnější by zde bylo zřízení „cyklopruhů“) i v
dalších lokalitách, kde v předpokládané době platnosti ÚP není o takové
využití ze stranu obyvatel žádný zájem. Opomíjí dostatečné vymezení a
ochranu ploch pro občanskou vybavenost (školství, zdravotnictví, sociální
službu, sport, hasičská zbrojnice) i regulaci nové výstavby na nich. Téměř
nepřihlíží k ohrožení velké části obce záplavami a umožňuje neodpustitelné snížení retenčních schopností území.

327

Miroslav Staněk,
Plevenská 3112/3, 140 00 Praha 4

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41953/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.

328

Dagmar Staňková,
Krajníkova 768,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41949/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 213 tohoto vyhodnocení.

329

Roman Stašík,
Sametová 709/27, 460 06 Liberec

ze dne 13. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40857/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

330

JUDr. Jiří Stehlík,
Na Plzeňce 160,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42222/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.

331

Jana Stehlíková,
Bohutín 263, 26241 Bohutín

ze dne 8. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 9. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40362/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

332

Marie Stehlíková,
Na Plzeňce 160,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42220/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 301 tohoto vyhodnocení.

333

Pavel Strnad,
Jugoslávská 619,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42390/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.

510 – Vyhodnocení připomínek k fázi společného jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
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334

Zora Strnadová,
Jugoslávská 619,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42389/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 298 tohoto vyhodnocení.

335

Ing. Vladimír Stupavský,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice;
Mgr. Libuše Stupavská,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Ludmila Stupavská,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 234 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42391/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 234 tohoto vyhodnocení.

336

Ing. Vladimír Stupavský,
Ruská 294, 252 29 Dobřichovice

ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 233 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42392/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 233 tohoto vyhodnocení.

337

Ing. Eva Svejkovská,
Palackého 17, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40914/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.

338

Vladimír Svejkovský,
Palackého 17, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40915/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 283 tohoto vyhodnocení.

339

Alžběta Svobodová,
ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Za Parkem 871, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42104/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

340

Hana Svobodová,
K Třešňovce 863, 252 29 Karlík

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42423/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

341

Marianna Šantorová,
Viničná 729, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 306 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42151/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 306 tohoto vyhodnocení.

342

David Šercl,
Palackého 23, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod 1. Návrh ÚP znemožňuje ochranu před povodněmi v území dotčených rečj. MUCE 40920/2016 OUP
gulativem „obchodní parter“ a „příprava na obchodní parter“ (Centrum, Obchodní ulice)
Odůvodnění: Ve vymezení pojmu „příprava na obchodní parter“ v textové
části stojí, že není možné umístit 1. NP stavby na sokl vyšší než 0,5 m. Většina území, kterého se tato specifikace týká, byla v minulosti mnohokrát zatopena povodní do výšky tento limit značně přesahující. Jeho vynucování
v ÚP (i RP) tak přímo znemožňuje základní protipovodňovou ochranu majetku v obci, která je v přirozeném záplavovém území. Lokální doplňková
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1. Připomínka neakceptována.
Návrh ÚP neumísťuje žádné stavby, to je předmětem následného územního nebo jiného řízení, při
kterém bude posouzen i možný střet se záplavovým
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ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

protipovodňová opatření typu rozebíratelných zábran nemají na území s převážně písčitým podložím praktické využití. ÚP vzhledem k povodním v minulosti neřeší celkovou protipovodňovou ochranu dostatečně, neměl by tedy
znemožňovat základní a nejlogičtější ochranu novostaveb v podobě zvýšeného
přízemí (soklu) NAD úroveň zatopení z roku 2002. Limit výšky soklu by měl
být rozpracován na jednotlivé sektory podle historických úrovní zatopení.
2. Návrh ÚP potenciálně snižuje kvalitu bydlení v území dotčených regula- 2. Připomínka akceptována.
tivem „obchodní parter“ a „příprava na obchodní parter“ (Obchodní
Podmínka orientace obytných a pobytových místulice – Pražská, od křižovatky s Ruskou po křižovatku se Souběžnou)
ností do uličního prostranství prostorového reguOdůvodnění: Ve vymezení pojmu „příprava na obchodní parter“ v textové
lativu písm. b) bodu 6 „Návaznost na veřejná prostranství“ kapitoly F „VYUŽITÍ PLOCH (PLOčásti stojí požadavek, že obytné místnosti mají být orientovány směrem do
CHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)“
veřejných prostranství. Od křižovatky Pražská × Ruská je však historicky
textové části návrhu ÚP bude vypuštěna – svou
klidová zástavba, domy jsou zejména na severní straně ulice umístěny uvnitř
podrobností nepřísluší podle § 43 odst. 3 stavebzahrad. Hodnota tohoto bydlení je právě v odstupu od velmi frekventované
ního zákona ÚP – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
Pražské ulice, která reprezentuje zejména hluk, prach a ne vždy žádoucí pěší
provoz. V případě realizace novostavby (rekonstrukce) podle návrhu ÚP
nemovitost ztrácí právě tyto ceněné atributy výměnou za přinejmenším sporný potenciální přínos obchodního parteru. Obchodní parter resp. příprava na
něj by měla být vedena jako dobrovolná, nikoliv povinná.
3. Návrh ÚP neřeší dostatečným způsobem rozvoj automobilové dopravy 3. Připomínka akceptována částečně.
a ochranu před jeho vlivy
Pořizovatel požaduje odůvodnit, proč je vypuštěn
Odůvodnění: Z návrhu ÚP byla oproti platnému ÚPnSÚ zcela vypuštěna
severní obchvat silnice II/115, který je v platném
možnost severního silničního obchvatu města, který by v případě realizace
ÚPnSÚ Dobřichovice již 23 let a vzhledem k rozradikálně snížil zatížení automobilovým provozem prakticky celého rozšířevoji města bude v budoucnu potřeba – viz Pokyny
ného centra a dával smysl plánům obchodních ulic jako promenádních bul(bod SJ-VI*2).
várů (Palackého, Pražská). Vzhledem k vzrůstající intenzitě automobilové
dopravy, neustálému zahušťování zástavby a zvyšování populace obcí v celém regionu není možné udržet tolik ceněnou kvalitu bydlení v městě při zachování hlavního průjezdu centrem a Pražskou ulicí. Severní obchvat by měl
být navrácen do plánu a mělo by být více zpracované řešení silniční dopravy
– ne jen restrikcemi jako jsou příčné prahy a kruhové objezdy, ale odklonem.
4. Připomínka neakceptována.
4. Umístění návrhu na novou ulici mimo hranice pozemků poškozuje
vlastníky nemovitostí (Nová Březová, Zalomená – blok „Dlouhý díl“)
Nové ulice „Nová Březová“ a „Zalomená“ jsou
do návrhu ÚP převzaty z platného RP Dlouhý Díl
Odůvodnění: Umístění nových ulic v doposud nezastavěné části bloku
(účinný dne 14. 10. 2010) a jejich vymezení je
„Dlouhý díl“ prochází mimo hranice pozemků, což zjevně poškozuje vlastv souladu s parcelací lokality Dlouhý Díl dle RP,
níky těch pozemků, přes které prochází – na rozdíl od pozemků sousedních
a proto nereflektuje stávající hranice pozemkových
totiž na podobně velké ploše neumožňuje takovou zástavbu, jako na pozemcích, kterými ulice neprochází.
parcel.
Přitom je zvykem návrhy nových ulic v takových případech vést na hranici
pozemků, aby nedocházelo k výrazně jednostrannému znevýhodnění.
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
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čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

343

Viktor Ševčík,
V Souhradí 1168, 252 30 Řevnice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42103/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

344

Kristýna Ševčíková,
V Souhradí 1168, 252 30 Řevnice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42293/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

345

Jan Šimůnek,
Lesní 381, 252 30 Řevnice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42113/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 81 tohoto vyhodnocení.

346

Jiří Šindelář,
ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Akátová č. ev. 916, 252 28 Černošice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42422/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

347

Zuzana Šindelářová,
ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Akátová č. ev. 916, 252 28 Černošice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42419/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

348

Alena Šturmová,
Strmá 139, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 193 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42206/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 193 tohoto vyhodnocení.

349

Karel Švec,
Jiráskova 726, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 47 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41282/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 47 tohoto vyhodnocení.

350

Miloslava Švecová,
Jiráskova 726, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 47 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41283/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 47 tohoto vyhodnocení.

351

Jana Švendová,
Jiráskova 676, 252 29 Dobřichovice

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41270/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

352

Lenka Teichmanová,
ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Ke Křížku 173, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42214/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

353

Petra Tesařová,
Tyršova č. ev. 83,
252 29 Dobřichovice

Připomínka akceptována částečně.
Využití pozemku parc. č. 2961/1, k. ú. Dobřichovice,
zařazeného návrhem ÚP do plochy L – lesy bude
změněno na plochu ZM – zahrady ve městě, vymezení pozemku parc. č. 2961/2 se stavbou pro rodinnou
rekreaci če. 83 jako plochy CH – chaty a zahrádky

úplné znění nebo významná část připomínky

ze dne 30. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 31. 5. 2016 pod Vymezení dotčeného území: parcela 2961/1 Dobřichovice
čj. MUCE 37959/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasím s navrhovaným ÚP Dobřichovic.
Má výše uvedená parcela a stavba na ní je v územně plánovacích mapách pokládána za les. Pozemek je řádně odkoupen u odb. životního prostředí z pozemku určeného k plnění funkcí lesa na zahradu a jako zahrada je i zapsán
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úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

v katastru nemovitostí.
Navrhovaný ÚP může výrazně ovlivnit možnost využití mé parcely pro plánovanou stavbu RD.
Žádám o zahrnutí mé parcely do pásma B, tak jak jsou i sousední a blízké parcely.
Odůvodnění:
– V katastru je parcela 2961/1 zapsána jako zahrada – nikoliv les.
– Parcela je oplocena, připojena na veřejnou vodovodní síť, je zde zkolaudovaná přípojka třífázové el. energie, což je dobrý předpoklad pro začlenění do
zóny RD.
– V této lokalitě vzniklo hned několik novostaveb a lesnatý porost je srovnatelný s tou mou parcelou (např. 2989/1 a 2990/1).
– Současný rekreační objekt, kde mám trvalé bydliště, je nedostačující pro rozrostlou rodinu a možnosti rozšíření jsou dost komplikované. Velmi bych uvítala možnost nahradit stávající objekt o něco větší stavbou charakteru RD.
– Majitel sousední parcely (V. Kalina parc. 2962/1) se k mé připomínce přidává.

zůstane nedotčeno – viz Pokyny (bod SJ-VI*15). Zařazení pozemku parc. č. 2961/1 do plochy umožňující stavby pro bydlení by znamenalo narušení urbanistické koncepce stávajícího ÚPnSÚ Dobřichovice,
ale i návrhu ÚP. Nejbližší stavba pro bydlení v Tyršově ulici je vzdálena 150 m (čp. 53), to jistě nelze
považovat za stavbu sousední ani blízkou.

354

Jaroslav Tomek,
Alšova 561, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: Objekt na Dědině + sokol
čj. MUCE 42192/2016 OUP Text připomínky: Nelíbí se mi výstavba vysokých domů mezi hřišti a RD v zátopové oblasti.
Pokud se plány budou přeci jen realizovat, kde je v návrhu počítáno s lepší dostupností do Prahy (bus), rozšířením školky, školy, zdravotnictvím a dětskými
hřišti. Dále se nepřemýšlí nad výstavbou domu pro seniory či hendikepovanými lidmi z Dobřichovic a Karlíka. (Ve městě přeci nežijí jen mladí lidé a do
domu pro seniory, který je zde, se nedostane člověk bydlící z Dobřichovic
a blízkého okolí, jen lidé z Prahy).
Je pěkné připravit návrh na rozšíření města, ale NE na úkor životního prostředí
a soukromí občanů, které by v tomto případě velice narušeno.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována
nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel
takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat
úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1 stavebního zákona
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.38).

355

Andrea Tomešová,
Pod Hybšmankou 3059/1,
150 00 Praha 5;
Zuzana Vojtová,
8. listopadu 582/32, 169 00 Praha 6

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: parc. č. 2963/1, Na Vyhlídce 0394, Dobřichovice
čj. MUCE 41375/2016 OUP Text připomínky: Nesouhlasíme s navrhovaným ÚP Dobřichovic. Naše parcela
č. 2963/1 je zde rozdělena na dvě různé funkce plnění, což neodpovídá právnímu stavu ÚP.
Jižní část je navržena jako bydlení (B7) a severní část je navržena jako les (L).

Připomínka akceptována částečně.
Lesní pozemek parc. č. 2963/1, k. ú. Dobřichovice, o
výměře 4762 m2 je návrhem ÚP rozdělen v souladu
s platným stavem ÚPnSÚ Dobřichovice na plochu
s využitím B7 – domy v lese v návaznosti na ulici Na
Vyhlídce a na plochu L – lesy navazující na Tyršovu
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úplné znění nebo významná část připomínky
Žádáme o sjednocení této jedné parcely na jednu funkci plnění a to buď bydlení (B7) nebo zahrady ve městě (ZM). Zastavěná plocha by měla zůstat beze
změn.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
ulici. Toto rozdělení funkčního využití pozemku je
možné, a to podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů, který umožňuje samostatné využití v ÚP pro plochy větší než 2000 m2, a to
předmětný pozemek splňuje. Využití části pozemku
parc. č. 2963/1, k. ú. Dobřichovice, zařazeného návrhem ÚP do plochy L – lesy bude změněno na plochu ZM – zahrady ve městě – viz Pokyny (bod SJVI*15).

356

Jana Triebová,
ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Za Parkem 698, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41147/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

357

Martin Truhlář,
Strmá 135, 252 29 Dobřichovice

ze dne 1. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 2. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: Území označené v návrhu ÚP PR – Průmyslové
čj. MUCE 38943/2016 OUP areály
Text připomínky: V uvedeném území navrhuji z regulativu podmíněného využití vyloučit bydlení. Doporučuji naopak do regulativu přípustného využití zařadit sport.
Odůvodnění: Vzhledem k umístění lokality mimo hlavní zastavěné území a dosavadní průmyslové využití areálu se domnívám, že uvedená lokalita není pro
bydlení vhodná. Povolení bydlení by vedlo ke vzniku „satelitního“ typu zástavby se všemi negativními jevy, které tento typ zástavby provázejí. Podpoření čistě výrobního charakteru areálu a možnosti služeb naopak výrazně podpoří
možnosti zaměstnání místních obyvatel. Využití pro sport (např. menší krytá
hala) vnímám jako vhodnou doplňkovou zástavbu.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.24).

358

Johana Tůmová,
Randova 952, 252 29 Dobřichovice

ze dne 31. 5. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40981/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 39 tohoto vyhodnocení.

359

Ing. Arch. Martin Tunka, CSc.,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 243 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42174/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 243 tohoto vyhodnocení.
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360

Martina Tunková,
Krajníkova 113,
252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41932/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.

361

Mgr. Gabriela Turková,
Anglická 490, 252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 308 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42119/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 308 tohoto vyhodnocení.

362

Michaela Turková,
Anglická 490, 252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 308 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42118/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 308 tohoto vyhodnocení.

363

Jana Uxová,
Pod Nádražím 185,
252 29 Dobřichovice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40955/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

364

Klára Vacková,
Paškova 338, 156 00 Praha 5

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Vymezení dotčeného území: Lomená ul., Na Chmelnici
čj. MUCE 42735/2016 OUP Text připomínky: Mám výhrady proti regulačním parametrům navrženým pro
ulice Na Chmelnici a Lomená, které jsou v rámci půdorysu zahrnuty do území
označeného C1, i když předchozí ÚPnSÚ vyznačovaly vždy toto území jako
oblast RD a tedy čisté bydlení. Je zde navržena až neuvěřitelná možnost zastavěnosti, velikosti objektů a zároveň i jejich výšky.
Odůvodnění: Nedávno jsem uplatňovala připomínky a námitky při schvalování
RP centra Dobřichovic. Měla jsem zájem ochránit svůj majetek před sousedními stavbami a nepřiměřeného objemu. Nestalo se tak. Vůbec bych nepřipustila,
že podobné návrhy budu číst v návrhu ÚP, tentokrát přímo pro naše pozemky.
Oblast těchto ulic byla vždy určena pro bydlení v RD. Moji prarodiče objekt
vystavěli a s průběžnými rekonstrukcemi v něm bydlíme dodnes. Parametry,
které jsou však dnes navrženy jako možné pro ulice Na Chmelnici a Lomená
jsou radikálně nadhodnoceny oproti poslednímu platnému ÚPnSÚ.
Možnost zastavěnost se zvedla o více jak 100 % a podlaží to samé. Nepřeji si
mít pozemek zastíněný nadměrnou stavbou nerodinného charakteru s minimálním podílem zahrady a podzemní stavby, třeba až ke hraně pozemku.
Okna, která z vyšších pater a v nepřiměřeném množství totálně omezí soukromí běžných rodinných pozemků.
Považuji tento návrh za zásadní zásah do budoucí kvality a hodnoty mého majetku.

Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové části
odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si
udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se
týká výsledku projektové činnosti ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje ochranu veřejných
zájmů ve výstavbě, vyžadující zvláštní oprávnění
projektanta návrhu ÚP, který podle § 159 odst. 1
stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za
respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci – viz Pokyny (bod
SJ-VI*1.10).

365

Petr Vágenknecht,
Jugoslávská 619,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod 1. Text připomínky: Navržené regulativy (zejména OU, C1, C2, B3) nejsou
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 41228/2016 OUP
v souladu s deklarovanou urbanistickou koncepcí na str. 12 a 13 návrhu textu:
Míra akceptování připomínky bude závislá na od• bod C odst. 1: …ÚP navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakborném posouzení Projektantem, který v textové
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ter residenčních čtvrtí, které proto rozděluje do různých kategorií bydlení
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
• bod C odst. 3: …Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zabyla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
stavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčás• bod C odst. 4: …ÚP proto navrhuje rozšířit městské centrum o úsek ulice
ti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborPražská.
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připoOdůvodnění: V jednotlivých kategoriích bydlení jsou povoleny BD, ŘRD
mínce, která se týká výsledku projektové činnosti
apod., které nebudou do budoucna vytvářet „hodnotný charakter residenčve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
ních čtvrtí“. Je povolena výstavba BD v oblastech, kde současná platná ÚPD
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
umožňuje stavět pouze RD (B3, OU). Je povolena výstavba velkých budov
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
v oblastech, kde jsou v současnosti RD (C1, OU, B3, B5). Intenzita zástavby
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
není dle regulativů centralizována, ale je všude ve všech regulativech bydlení
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
podporována, jak maximální velikostí budov, narůstající výškou budov, tak
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanézastavěností pozemku apod. Ulice Pražská je navržena celá (tj. cca 1,5 km)
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadavjako obchodní ulice a nelze tak mluvit o úseku, který rozšiřuje městské cenků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
trum.
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. Text připomínky: Nejsou specifikovány a stabilizovány plochy občanského 2. Připomínka akceptována částečně.
vybavení. Zadání str. 9 E.3: Návrh ÚP: Prověří dle bilance rozvoje bydlení
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
další potřebné plochy OV zejména pro sociální služby a zdravotnictví.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.5).
• Rozpor Zadání ÚP s Návrhem, kde na str. 18 D.3 Návrh specificky říká, že
nevymezuje plochy pro OV.
• Regulativ pro Dětský diagnostický ústav nezajišťuje využití plochy pro OV
ve veřejném zájmu – zdravotnictví, školství anebo sociální služby (rozpor
i s požadovanou podporou zaměstnanosti v místě). Současná zahrada Diagnostického ústavu je navržena k zástavbě – a to i BD.
• Nejsou chráněny ani další plochy OV, které doposud chráněny byly a je
umožněno jejich využití pro jiné účely (např. plocha Sokola – lze vybudovat obrovský obytný areál, Dětský diagnostický ústav, školská a zdravotnická zařízení) + pozemek školních dílen, rezervovaný pro dům pro seniory
Odůvodnění: To, že nejsou plochy občanského vybavení jasně popsány, může způsobit změnu jejich využívání.
3. Připomínka akceptována částečně.
3. REGULATIV C1 – Staré centrum
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10).
• výška budov navržena příliš vysoká – nekoresponduje s okolními stávajícími objekty, nejsou jasně v regulativu řečeny podmínky z bodu F textu
(14 m, 14+6 m u šikmých střech, 14+3,5 m u ustupujícího podlaží)
• enormní maximální velikost budovy – oblast Lomená/Vítova/Pražská
1000 m2 + nutnost přípravy na obchodní parter – v současné době je to vilová obytná čtvrť
• enormní maximální velikost budovy – oblast Pražská/Karlická/Raisova/
Viničná 2500 m2 = není chráněno současné sportovně rekreační využití So-
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kola a školy [současné budovy (tělocvičny a penzion) mají 1420 m2
a 1682 m2], přičemž je možné postavit takto velkých budov (2500 m2) na
dostatečně velkém pozemku i více (např. regulativem C1 vyměřená oblast
Sokola má více než 11 tis. m2, tudíž při zastavěnosti 50 % by zde mohly
stát 2 budovy o 2500 m2 zastavěné plochy, vysoké 14 + 6 m, či 14 + 3,5 m)
• příliš vysoká zastavěnost 50 % (a to bez zpevněných ploch!)
Odůvodnění: Regulativ umožňuje masivní zastavění centra (regulativ cílí na
výstavbu velkých BD). Regulativ C1 není dostatečně podrobně specifikován
a nechrání tak staré centrum Dobřichovic (riziko např. v případě právního
zpochybnění RP centra).
4. Připomínka akceptována částečně.
4. REGULATIV OU – obchodní ulice
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
Text připomínky:
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.12).
• Není dána min. velikost pozemku
• Navrhované procento zastavěnosti 60 % ve příliš velké (v současnosti povolena zastavěnost 20 – 28 %)
• enormní maximální velikost budovy – 300 m2 (přičemž lze možno stavět
soubor staveb, tedy např. na 1000 m2 lze postavit i dvě 300 m2 budovy, na
pozemku 500 m2 jednu 300 m2 budovu) – v současné době vilová obytná
čtvrt se zahradami
• výška budov navržena příliš vysoká (8+6 m u šikmých střech, 8+3,5 m
u ustupujícího podlaží);
• procento zahrady 20 % je pro retenci dešťových vod nedostatečné, v lokalitě je vymezena hranice Q100;
• vyžadována povinná příprava na obchodní parter – zásah do osobního
vlastnictví
• blok Březová/Palackého/Pražská/Fűgnerova možná enormní zastavěnost
(plocha bloku je cca 32 tis. m2, je teoreticky možné vystavět až šest 300 m2
budov)
• regulativ zasahuje i do druhé řady domů v oblasti Dědina/Francouzská/Anglická/Viničná/Jiráskova, tedy mimo Pražskou ul.
• V zadání ÚP na str. 8, bod E.1. se píše o vizi zlepšit plynulost dopravy. Ve
skutečnosti návrh přichází s řešením, které plynulost dopravy v ul. Pražská
ještě zhorší – obchodní ul. s nutností vytvoření parkovacích míst v ní,
s větší frekvencí výjezdů vozidel do Pražské atd.
• bezpečnosti provozu – návrh obchodní ulice Pražská je v rozporu s tímto
zadáním, protože výstavba obchodních ploch počty vjezdů zvýší, stejně jako povolení bytové výstavby v oblastech přiléhajících k ul. Pražská (regulativ B3)
Odůvodnění: Jde o rozdíl oproti platnému ÚPnSÚ (60 % zastavěnost versus
20 – 28 %), lze stavět i BD – např. soubor staveb, kde každá stavba může mít
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ke společnému jednání
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3 bj., ŘRD, nerespektuje současný charakter území („hodnotný charakter residenční čtvrti“), ani okolní zástavbu. Návrh rovněž neřeší bezpečnost a plynulost dopravy v Pražské ul.
5. REGULATIV B3 – Bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
5. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
• Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti, která je typická zástavbou RD
a vilkami v zahradách (současný regulativ bytovou zástavbu v dané oblasti
neumožňuje, pouze bydlení v RD)
• Regulativ umožňuje výstavbu velkých budov (300 m2), která je vzhledem
k velkým velikostem pozemků ve velké části oblasti reálná (dům o 300 m2
bude možné postavit na pozemku 1200 m2, pro srovnání jedna z největších
budov v oblasti – Zdravotní středisko v Březové ul. má 201 m2 na pozemku
téměř 1200 m2)
• Regulativ umožňuje výstavbu souborů staveb na pozemku (tj. na velkém
pozemku může vzniknout více staveb, např. BD – riziko např. u velkých
pozemků, velké zahrady o více než 2000 m2, dále zahrada Dětského diagnostického ústavu, která je určena k zástavbě a není chráněna pro sociální
využití, školství apod. – více než 10 000 m2 = 8 BD, každý o 300 m2 zastavěné plochy a výšce 8 + 6 m, případně 8 + 3,5 m)
• V zadání ÚP se výslovně píše (str. 12 a 13, bod 1), že Návrh ÚP má prověřit regulaci využití území plochy bytové zástavby při západním okraji města s ohledem na záměr minimalizace stavební činnosti, která by vedla
zejména k nežádoucímu zvyšování dopravních nároků v území (tj. zabránit
přístavbám, nástavbám, zvyšování bytů apod.).
• Regulativ zvýhodňuje, stanovuje vyšší možnou zastavěnost a menší procento zahrady pro stávající ŘRD a 2RD a stavby v prolukách (navíc není
jasné, zda se týká jen stávajících staveb v prolukách nebo i staveb budoucích).
Odůvodnění: Regulativ umožňuje bytovou výstavbu ve velké části Dobřichovic (levý břeh, …), přestože v zadání ÚP takový požadavek není. Naopak, str. 7 Zadání ÚP bod D1. jasně říká, že úkolem ÚP je „zachovat zahradní charakter města, prostorové uspořádání bude respektovat stávající podobu
sídla…“, navržený regulativ je v rozporu se zadáním – umožňuje výstavbu
BD v oblasti, která doposud byla určena k zástavbě RD, případně byla chráněna jako občanská vybavenost pro oblast školství a sociální (Diagnostický
ústav). Umožňuje výstavbu velkých a vysokých domů, které se v dané oblasti prakticky nevyskytují. Uplatnění regulativu v praxi by mohlo vést k trvalému znehodnocení charakteru oblasti – rodinné bydlení v zahradách, ke snížení stávající kvality bydlení a je naprosto v rozporu se zadáním ÚP, které
říká, že charakter toho typu území má být zachován a chráněn.
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6. REGULATIV S1 – Sport a rekreace (hřiště Sokola, tenis)
6. Připomínka akceptována částečně.
Text připomínky:
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 2 připomínky
• Regulativ umožňuje velké přípustné využití, např. obchody, odstavné parpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.21).
kovací plochy pro potřebu areálů
• Regulativ nijak nestanovuje procento zahrady (tj. otevřených hřišti), neomezuje zastavěnost, takže teoreticky je možné zastavit velkou plochu stávajících hřišť.
• Regulativ umožňuje výstavbu vysokých budov 10+6 m v případě šikmé
střechy, 10+3,5 m v případě ustupujícího patra.
• Regulativ vyžaduje, aby hlavní vstupy do budov byly orientovány směrem
do uličního prostranství, což naprosto ignoruje stávající stav a způsob využívání plochy.
Odůvodnění: Navrhovaný regulativ dostatečně nechrání stávající území, nestanovuje zastavěnost, procento zahrady, umožňuje výstavbu vysokých budov a požadavek orientace budov směrem do uličního prostranství je v dané
oblasti obtížně splnitelný.
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Ing. Michal Vampola,
Ruská 248, 252 29 Dobřichovice;
RNDr. Jana Vampolová,
Ruská 248, 252 29 Dobřichovice;
Ing. Petra Vampolová,
Ruská 248, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod 1. Všeobecný komentář
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42129/2016 OUP
ÚP počítá s navýšením počtu obyvatel v lákavé lokalitě, která je přitažlivá
Míra akceptování připomínky bude závislá na odprávě současným stavem. Neřeší dopravní obslužnost, která by měla zůstat
borném posouzení Projektantem, který v textové
v únosné míře. Neřeší ochranu životního prostředí a občanskou vybavenost,
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
sociální služby.
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
Počítá s výstavbou i v místech, která byla v roce 2002 zatopena (část areálu
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásDětského diagnostického ústavu). Zvyšování zastavěné plochy a omezení zeti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborlených ploch a stromové výsadby narušuje schopnost území zadržovat vodu
ně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připov krajině, umožňuje vyšší přehřívání zastavěné aglomerace. Je potlačena zámínce, která se týká výsledku projektové činnosti
kladní úloha zeleně jako stimulátoru prašnosti a hluku. Tato schopnost zeleve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
ně je mnohem účinnější než protihlukové stěny.
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
Odůvodnění: Dobřichovice leží v údolní kotlině přístupné cestami z úbočí
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
limitující dopravní obslužnost pro sídliště, plánované bez ohledu na tuto skupodle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
tečnost. V zimním období už nyní dochází ke kolapsu automobilové i vlakoza správnost, celistvost a úplnost jím zpracovanévé dopravy. Kolejová doprava na trase Beroun – Praha muže být v ranních
ho návrhu ÚP, zejména za respektování požadava odpoledních špičkách těžko posílena. Komunikace vedoucí do Dobřichovic
ků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
jsou už nyní vytížené, nové vybudovat nelze. ÚP navíc počítá se zúžením
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.38).
ulice Pražské (D25).
Jsou zajištěny dostatečné zdroje pitné vody?
Kapacita ČOV nebude stačit pro výrazně vyšší počet obyvatel, ÚP počítá
s jejím rozšířením, otázkou zůstává, kdo bude její rozšíření financovat. Nedávno Městský úřad řešil kapacitu základní školy, která po přistěhování dal-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

ších rodin opět nemusí stačit. S kapacitou míst v mateřské škole se město
potýká dlouhodobě. Je třeba mít na paměti i zdravotní služby a péči o staré
občany.
2. Oblast B3 (Viničná, Pražská, Polní, Americká a všechny ostatní)
2. Připomínka akceptována částečně.
Nastavením podmínek výstavby tak, aby nedocházelo ke střetům těsného
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
sousedství vysoké zástavby a zástavby RD, tj. zastavěnost nižší, než nynější
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
regulativ 3. Nepovolovat stavbu BD a ŘRD, vysokých budov, výstavbu na
zahradě Dětského diagnostického ústavu.
Odůvodnění: lokalita Dobřichovic je přitažlivá svým charakterem zahradní
čtvrti, zvýšením zastavěné plochy na úkor zahrad a výstavbou vysokých budov ztratí přitažlivost nejen pro současné obyvatele. Výstavba bytových
a řadových domů, vysokých budov a větší zastavěnost pozemků nenávratně
zničí současný charakter města.
3. Připomínka akceptována částečně.
3. Oblast C1 – C3, OU
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Dobřichovice vznikly z vesnice, ráz města jim nedodá ani nákupní a relaxačpodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.10). Obní zóna, která by měla nahradit chybějící náměstí.
Odůvodnění: V centru samotného města stojí již nyní BD, škola a nemoderní
last C3 v návrhu ÚP neexistuje.
budova Jednoty. Náměstí nelze v centru města postavit, umístění hodnotného
veřejného prostoru na jednom z hlavních tahů z města (ul. Palackého) je diskutabilní a v návaznosti na plánované zvýšení počtu obyvatel také nebezpečné. Velký pohyb osob zapříčiní pouze větší počet střetů občanu s vozidly.
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Robert Vančura,
Palackého 21, 252 29 Dobřichovice

ze dne 3. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 8. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 39881/2016 OUP
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Jaroslav Vanžura,
Pražská 501, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod 1. Str. 14 Návrhu – ul. Tyršova
čj. MUCE 40916/2016 OUP
Na str. 14 Návrhu ÚP, bod 4 – ulice Pražská a Tyršova se píše že „Územní
plán navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy doplněné po
obou stranách veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadím“, což bude
v Tyršově ulici nereálné, vždyť jenom požadované rozšíření chodníku u železniční trati je na hranici technických možností.
Navrhovat ulici Pražskou (silnice II. třídy/115 ) jako obchodní třídu s argumentací, že projíždějící auta (dle sčítání z roku 2006 – 7019 aut denně)
přinesou oživení je, s prominutím, postavené na hlavu.
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Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

1. Připomínka akceptována částečně.
Míra akceptování připomínky bude závislá na odborném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá

Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
2. Na str. 15 jsou v úvodu deklarované dvě územní rezervy, ale v grafické části 2. Připomínka akceptována částečně.
není zakreslena severní část obchvatu. V rezervě jsou obchvaty vedeny již
Pořizovatel požaduje odůvodnit, proč je vypuštěn
více jak dvacet let a v budoucnu bude jistě potřeba – vzhledem k zvýšené
severní obchvat silnice II/115, který je v platném
motorizaci.
ÚPnSÚ Dobřichovice již 23 let a vzhledem k rozvoji města bude v budoucnu potřeba. Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III.
třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné
jako v bodu 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
3. V grafické části dopravní infrastruktura je navrženo řešení přemostění dráhy 3. Připomínka neakceptována.
a Berounky s napojením na Randovu ulici a pak i na Pražskou. Tato probleÚzemní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro
matika by měla být řešena minimálně s obcí Všenory, lépe však ve spolupřeložku silnice III/11510, včetně mostu, mimoúpráci se Středočeským krajem.
rovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality V Luhu, bude v návrhu ÚP ponechána. Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny
v území, které by mohly přeložku silnice III/11510
podstatně ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude
prověřena její potřeba a plošné nároky.
4. Regulativ B3 – bydlení – zahradní čtvrt’ (levý břeh)
4. Připomínka akceptována částečně.
Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti s RD a vilkami v zahradách.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
Současně platný regulativ zástavbu BD v této oblasti neumožňuje.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
5. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením (Randova)
5. Připomínka akceptována částečně.
Stavební pozemky okolo Randovy ulice jsou v grafické části označené B3 –
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
stavby pro bydlení. V regulativu je ve využití uvedena výroba (výrobní propodatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
vozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení. Toto ale neodpovídá současné realitě, na místě je již postaveno 13 RD a penzion. Žádné
výrobní provozovny se tam nevyskytují.
Regulativ v nepřípustném využití však uvádí RD, ale neuvádí BD.
V dané lokalitě by měly být jen RD se zahradami jako pokračující zástavba
východní části Dobřichovic.
BD by v této části být neměly.
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Milan Vanžura,
Pražská 501, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP města Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. str. 14 Návrhu – ul. Tyršova
1. Připomínka akceptována částečně.
čj. MUCE 42399/2016 OUP
ÚP navrhuje proměnit obě ulice na městské obchodní třídy doplněné po obou
Míra akceptování připomínky bude závislá na od-
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
stranách veřejnou vybaveností, chodníky a stromořadím, což bude v Tyršově
ulici nereálné.
Navrhovat Pražskou ulici jako obchodní třídu je nesmyslné.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM

borném posouzení Projektantem, který v textové
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.2).
2. str. 15 Návrhu – v úvodu jsou deklarované dvě územní rezervy, ale v gra2. Připomínka akceptována částečně.
fické části není zakreslena severní část obchvatu. V rezervě jsou obchvaty již
Pořizovatel požaduje odůvodnit, proč je vypuštěn
více než dvacet let a v budoucnosti bude jistě potřeba – vzhledem k zvýšené
severní obchvat silnice II/115, který je v platném
motorizaci.
ÚPnSÚ Dobřichovice již 23 let a vzhledem k rozvoji města bude v budoucnu potřeba. Uvedení ponechání dvou územních rezerv pro silnice II. a III.
třídy bude v subkapitole D.1 „Doprava“ opraveno, v ostatním je odůvodnění pořizovatele stejné
jako v bodu 1 připomínky podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
3. V grafické části dopravní infrastruktury je navrženo řešení přemostění dráhy 3. Připomínka neakceptována.
a Berounky s napojením na Randovu ulici a následně i na Pražskou ulici. TaÚzemní rezerva R1, vymezená návrhem ÚP pro
to problematika by měla být řešena minimálně s obcí Všenory, lépe však ve
přeložku silnice III/11510, včetně mostu, mimoúspolupráci se Středočeským krajem.
rovňového přejezdu železniční tratě a napojení lokality V Luhu, bude v návrhu ÚP ponechána. Jedná se o dočasné opatření znemožňující změny
v území, které by mohly přeložku silnice III/11510
podstatně ztížit nebo znemožnit, do doby, než bude
prověřena její potřeba a plošné nároky.
4. Regulativ B3 – bydlení – zahradní čtvrť (levý břeh)
4. Připomínka akceptována částečně.
Regulativ umožňuje výstavbu BD v oblasti s RD v zahradách. Současný
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
platný regulativ zástavbu BD v této oblasti neumožňuje.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
5. Regulativ VO3 – Výroba a obchod s bydlením Randova ulice
5. Připomínka akceptována částečně.
Stavební pozemky okolo Randovy ulice jsou v grafické části označené B3 –
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
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Příloha k bodu 13

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K SJ

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné ke společnému jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 konanému dne 14. června 2016)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
stavby pro bydlení. V regulativu je ve využití uvedena výroba (výrobní provozovny a služby výrobního charakteru s možností bydlení).
Toto ale neodpovídá současnosti, na místě je již postaveno 13 RD a penzion.
Žádné výrobní provozovny se tam nevyskytují.
Regulativ v nepřípustném využití však uvádí RD, ale neuvádí BD.
V dané lokalitě by měly být jen RD se zahradami jako pokračující zástavba
východní části Dobřichovic.
BD by v této části být neměly.
Připomínka obsahuje 4 přílohy.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
ke společnému jednání
POŘIZOVATELEM
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.23).
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Dagmar Vanžurová,
Pražská 501, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 369 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42407/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 369 tohoto vyhodnocení.
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Hana Vanžurová,
Pražská 501, 252 29 Dobřichovice

ze dne 9. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 368 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40918/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 368 tohoto vyhodnocení.

372

Miroslava Vanžurová,
Pražská 501, 252 29 Dobřichovice

ze dne 15. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 369 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42406/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 369 tohoto vyhodnocení.
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Jan Vejnar,
K Trnové 197, 252 02 Jíloviště

ze dne (neuvedeno);
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42762/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
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Ing. Jana Vejnarová,
K Trnové 197, 252 02 Jíloviště

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41202/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

375

Ivan Veltruský,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice;
Ilona Veltruská,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice;
Kateřina Veltruská,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice;
Marek Veltruský,
Sadová 1129, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 307 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42397/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 307 tohoto vyhodnocení.

376

Josef Veselý,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 11. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40858/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
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377

Ing. Antonín Vinař,
ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Ke Křížku 173, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41954/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

378

Antonín Vinař,
ze dne 10. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Ke Křížku 173, 252 29 Dobřichovice zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41955/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

379

Dana Vodrážková,
Mansfeldova 788/11, 198 00 Praha 9

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 13. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41128/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 60 tohoto vyhodnocení.

380

Pavel Vondrák,
Březová 213, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
Dílčí číslování odstavců připomínek provedl pořizozapsáno dne 15. 6. 2016 pod 1. Dle proběhlého Výzkumu názorů občanů Dobřichovic z roku 2010 (k dispo- vatel pro účely vyhodnocení, podání je neobsahuje.
čj. MUCE 42393/2016 OUP
zici na www.dobrichovice.cz) a dle převládajícího názoru občanů proti ja1. Připomínka akceptována částečně.
kémukoliv zvyšování zastavěnosti, nahušťování zástavby, zvyšování povoMíra akceptování připomínky bude závislá na odlených výšek objektů, počtu bytů v objektech, apod. nesouhlasíme s někteborném posouzení Projektantem, který v textové
rými navrženými regulativy v návrhu nového ÚP Dobřichovic.
části odůvodnění návrhu uvede, v jakém rozsahu
byla připomínka akceptována, popř. uvede, proč
akceptována nebyla, či byla akceptována jen zčásti. Pořizovatel takto koná z důvodu, že není odborně nadán si udělat úsudek a učinit závěr o připomínce, která se týká výsledku projektové činnosti
ve výstavbě – vybrané činnosti ve výstavbě podle
§ 158 odst. 1 stavebního zákona, který ovlivňuje
ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, vyžadující
zvláštní oprávnění projektanta návrhu ÚP, který
podle § 159 odst. 1 stavebního zákona odpovídá
za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného návrhu ÚP, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci – viz Pokyny (bod SJ-VI*1.1).
2. V řadě případů návrhu ÚP přílišné procento zastavěnosti nekoresponduje
2. Připomínka akceptována částečně.
s okolím a ani se současným regulativem (v současnosti je povolena zastavěOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
nost v oblastech BC2 a BC3 20 – 28 %). Také je navržena příliš vysoká max.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.28).
výška budov, bezdůvodné přidáno další patro zástavby a není regulován
max. počet bj. v oblastech zastavěných tradičně RD.
3. Nesouhlasíme s přípravou nového ÚP k zástavbě BD a dalším zahušťováním 3. Připomínka akceptována částečně.
ploch. Také v návrhu ÚP zcela chybí regulace podzemních ploch.
Odůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.36).
4. Prostorové regulativy byly v Dobřichovicích v minulosti několikrát zásadně 4. Připomínka vzata na vědomí.
překračovány – viz např. výstavba BD v centru města v ulici 5. května (v době
Jedná se o konstatování stavu, který nemůže návrh
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POŘIZOVATELEM

výstavby proběhla nelegální přístavba posledního patra BD v rozporu s reguÚP ovlivnit.
lativy i stavebním povolením).
5. Konkrétní připomínky pro plochu B3:
5. Připomínka akceptována částečně.
1. Nové pozemky mohou být od min. plochy 800 m2 nesouhlasíme se snižoOdůvodnění pořizovatele dtto bod 1 připomínky
váním min. plochy, požadujeme zachovat stávající minimum, tzn. 900 m2.
podatele – dále viz Pokyny (bod SJ-VI*1.15).
Ke snižování min. plochy pozemků není v této oblasti žádný objektivní
důvod a snižování jde proti převládajícímu přání občanů. V návrhu také
chybí jakákoliv regulace délky resp. šířky pozemků. Tzn. opatření, které
by zamezilo tvorbě „nudlí“ a jiných nevyhovujících ploch pozemků.
2. Nesouhlasíme se zvýšením zastavěnosti z 20 na 25 % a už vůbec ne s výjimkou pro ŘRD, 2RD nebo proluky. Požadujeme zachovat současný regulativ zastavěnosti na 20 % bez výjimek.
3. Nesouhlasíme se zvyšováním povolené podlažnosti o jedno patro oproti
stávajícímu regulativu. Toto zvýšení pro nové budovy nebude korespondovat se stávající výstavbou a bude nekorektní ke stávajícím majitelům
domů, které jsou všechny bez výjimek nižší. Požadujeme zachovat max.
podlažnost na 1 np + podkroví nebo 2 np (bez další nástavby).
4. Jsme proti neregulování počtu staveb na jednom pozemku, toto řešení povede k neregulovanému zahušťování a vzniku černých staveb nebo staveb
s uvedením falešného účelu využití stavby. Požadujeme úpravu na max.
2 stavby na jednom pozemku.
5. Nesouhlasíme s absencí regulace max. počtu bytů (bj.) v návrhu nového
ÚP. Požadujeme zachování regulativu, že stavba může obsahovat max.
3 bj. A v oblasti B3 je nutné povolovat pouze RD.
6. Z důvodu zvýšené zástavby oblasti, navrhujeme snížit max. zastavěnou
plochu z 300 m2 (návrh v ÚP) na 250 m2. Tato plocha více koresponduje
se současnou strukturou výstavby RD v oblasti.
7. Nesouhlasíme s příliš vysokou povolenou výškou v návrhu ÚP, která není
v synergii se stávající výstavbou. 14 m (8 + 6 m) v návrhu ÚP o zásadní
výšku převyšuje stávající poměrně jednotnou výšku zástavby a nekoresponduje s okolím. Požadujeme, aby max. povolená výška nemohla překročit 12 m absolutně, bez výjimek.

381

Adéla Vostrá,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42418/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

382

Pavel Vostrý,
Tyršova 59, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42424/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
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383

Iveta Vošahlíková,
Topolová 321, 250 64 Měšice

ze dne 12. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42326/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 73 tohoto vyhodnocení.

384

Mgr. Radoslava Vrabcová,
Jiráskova 378, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42181/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 45 tohoto vyhodnocení.

385

Rostislav Vymazal,
Na Vyhlídce 582,
252 29 Dobřichovice

ze dne 7. 6. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 10. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 40558/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 44 tohoto vyhodnocení.

386

Mgr. Petra Zrzavá,
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42216/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

387

Mgr. Jiří Zrzavý,
Souběžná 969, 252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 41943/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 88 tohoto vyhodnocení.

388

Kateřina Zvěřinová,
ze dne 7. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice; zapsáno dne 14. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 269 tohoto vyhodnocení.
Marie Jůzková,
čj. MUCE 41174/2016 OUP
Krajníkova 446, 252 29 Dobřichovice

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 269 tohoto vyhodnocení.

389

Hynek Žalčík,
Strmá 119, 252 29 Dobřichovice;
Monika Žalčíková,
Strmá 119, 252 29 Dobřichovice

ze dne 13. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42338/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 37 tohoto vyhodnocení.

390

Ing. Antonín Ždych,
Francouzská 388,
252 29 Dobřichovice

ze dne 14. 6. 2016;
Připomínky k návrhu ÚP obce Dobřichovice
zapsáno dne 15. 6. 2016 pod Stejné podání jako pod poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.
čj. MUCE 42239/2016 OUP

Závěr a odůvodnění pořizovatele k připomínkám
stejné jako u podání poř. č. 242 tohoto vyhodnocení.

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Ing. arch. Filip Kándl, určený zastupitel, člen rady města

Ing. Petr Hampl v. r.

V Dobřichovicích dne 24. června 2021
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V Y H ODNOC E NÍ PŘ IP OMÍNE K
uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu

D O B Ř I C H O V I C
Veřejné projednání návrhu územního plánu Dobřichovic z června 2020, vystaveného od 21. července 2020 do 17. září 2020,
se uskutečnilo dne 10. září 2020 od 17:00 hodin v sále MUDr. Františka Fürsta, ulice 5. května čp. 3, Dobřichovice.
Ř A Z E N Í P O D Á N Í dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Dobřichovic“:

pořadové číslo

Připomínky obce, pro kterou je územní plán pořizován (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) .................................................................19a+19b
Připomínky sousedních obcí (§ 52 odst. 3 stavebního zákona)............................................................................................................24
Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) .............................................................................32 – 33
Připomínky právnických a fyzických osob (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) .....................................................................................190

(celkem 2)
(celkem 1)
(celkem 2)
(celkem 1)

POUŽITÉ ZKRATKY:
BD = bytový dům
bj. = bytová jednotka = byt
CHKO = chráněná krajinná oblast (Český kras)
KN = katastr nemovitostí
k. ú. = katastrální území
LV = list vlastnictví
parc. č. = parcelní číslo
Pokyny po SJ = pokyny pro úpravu návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 po společném jednání konaném dne 14. 6. 2016 (SJ*číslo bodu)
Pokyny = pokyny pro nepodstatnou úpravu návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020 po veřejném projednání konaném dne 10. 9. 2020 před vydáním (VP*číslo bodu)
Projektant = fyzická osoba oprávněná k projektové činnosti ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa
RD = rodinný dům
regulativy = podmínky pro využití ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití
RP = regulační plán
ŘRD = řadový rodinný dům

SJ = společné jednání o návrhu ÚP Dobřichovic z 04/2016 konané dne 14. 6. 2016
správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
ÚP = územní plán (Dobřichovic) podle stavebního zákona platného od 1. 1. 2007
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru (Dobřichovice) podle starého stavebního zákona
ÚS = územní studie
ÚSES = územní systém ekologické stability
VKP = významný krajinný prvek
VP = veřejné projednání návrhu ÚP Dobřichovic 06/2020 konané dne 10. 9. 2020
VPO = veřejně prospěšné opatření
VPS = veřejně prospěšná stavba
Zadání = zadání územního plánu Dobřichovic schválené dne 4. 2. 2014
ZPF = zemědělský půdní fond
ZÚR = zásady územního rozvoje (Středočeského kraje)
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PŘIPOMÍNKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020, veřejně projednaného dne 10. září 2020)
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
k veřejnému projednání
POŘIZOVATELEM

Připomínky obce, pro kterou je územní plán pořizován (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) – 19a + 19b
19a

Město Dobřichovice,
IČO 00241181,
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: pozemky č. parc. 2799, 2800,
pod čj. 1582/2020/ST
2801, 2802, 2803, 2804, 2805 v k. ú. Dobřichovice
Text připomínky: Pozemek č. parc. 2799 a pozemky č. parc. 2800, 2801, 2802, 2803,
2804, 2805, jsou zařazeny zčásti v ploše B7 (plochy bydlení – Domy v lese) a zčásti
v ploše KZ (plochy přírodní – Krajinná zeleň).
Žádáme, aby všechny uvedené pozemky byly zařazeny do plochy B7.
Odůvodnění: Dle stávajícího platného ÚP jsou všechny uvedené pozemky zařazeny
do plochy BC2, tedy lze je využít k výstavbě RD. Na pozemcích se přitom nachází
6 objektů určených k rekreaci, z nichž 2 jsou v majetku vlastníka pozemku (města
Dobřichovice) a 4 ve vlastnictví jiných vlastníků, kteří si pozemky pod stavbami
pronajímají. V budoucnu však město plánuje pozemky scelit a využít v souladu s regulativem B7 nového ÚP. Pokud by část pozemků zůstala v ploše s regulativem KZ,
došlo by ke značnému omezení ve využitelnosti pozemků a tím i k jejich znehodnocení oproti stávajícímu stavu dle platného ÚP.

Připomínka akceptována.
Plocha vymezená pozemky parc. č. 2799, 2800,
2801, 2802, 2803, 2804, 2805, k. ú. Dobřichovice,
se stavbami pro rodinnou rekreaci če. 42, 47, 48,
255, 262 a 348, která je dle grafické části návrhu
ÚP Dobřichovic zčásti zařazena do zastavěného
území stabilizované plochy bydlení – domy ve svahu
(B2-stav) a zčásti zařazena do nezastavěného území
stabilizované plochy přírodní – krajinná zeleň (KZstav) bude v návrhu ÚP Dobřichovic jako celek zařazena do zastavěného území s využitím stabilizovaná plocha bydlení – domy ve svahu (B2-stav),
stejně, jak je tato plocha vymezena platným ÚPnSÚ
Dobřichovice – viz Pokyny (bod VP*3).
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Město Dobřichovice,
IČO 00241181,
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

ze dne 17. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 17. 9. 2020 Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: pozemky č. parc. 148/1, 148/3,
pod čj. 1609/2020/ST
148/9, 147/17, 148/23, 149, 150, 153, 154, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13,
176, 177, 178, 179, 180 v k. ú. Dobřichovice
Text připomínky: Pozemek sídliště Za Parkem (tvořený parcelami, uvedenými ve
vymezení území, dotčeného touto připomínkou) má celkovou plochu je 24.351 m2.
Plocha nyní zastavěná všemi domy, trafostanicí, obchodem a garážemi u ul. Za
Mlýnem činí 3.947 m2. To je 16,2 %.
Na sídlišti by však již neměla vznikat žádná další zástavba. Při navrhované 20% zastavěnosti by však mohlo být zastavěno dalších 925 m2.
Navrhujeme proto, aby celková plocha sídliště Za Parkem, tvořená všemi uvedenými
pozemky, mohla být zastavěna maximálně z 16,5 %.

Připomínka akceptována.
Pro sídliště Za Parkem, vymezené pozemky parc.
č. 148/1, 148/3, 148/9, 148/17 (namísto chybného
parc. č. 147/17, které neexistuje), 148/23, 149, 150,
153, 154, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13,
176, 177, 178, 179, 180, k. ú. Dobřichovice, bude
upraven regulativ zastavěnosti podmínek prostorového uspořádání plochy bydlení – solitérní bytové
domy (B6-stav) z hodnoty 20 % na 16,5 %, k ochraně
dosud nezastavěné plochy před zahuštěním stávající
zástavby – viz Pokyny (bod VP*4).

Připomínky sousedních obcí (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) – 24
24

Obec Karlík,
Karlická 1, 252 29 Karlík

OUK-0871/2020
ze dne 17. 9. 2020;
zapsáno dne 17. 9. 2020
pod čj. 1619/2020/ST

Připomínka k veřejnému projednání ÚP Dobřichovic
Obec Karlík, jako sousední obec, žádá na základě veřejného projednání návrhu ÚP
Dobřichovic o změnu napojení obce Karlík na křižovatce Pražská – Karlická, z důvodu vzrůstajícího dopravního zatížení komunikace Pražská a tím problematický nájezd z ulice Karlická.
Žádáme o zapracování řešení, tak aby byl zajištěn plynulý provoz a napojení ulice
Karlické na ulici Pražskou (optimálně subtilní kruhový objezd).
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Připomínka neakceptována.
Řešení změny uspořádání křižovatky ulic Pražská –
Karlická nebyla požadována schváleným Zadáním
ÚP Dobřichovic. Do ÚP Dobřichovic bude řešení
křižovatky zapracováno až na základě dopravní
studie, která nejdříve navrhne a prověří možná řešení a doporučí výsledný návrh.

Příloha k bodu 14

textové části odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2021/OOP – VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K VP

PŘIPOMÍNKY
(uplatněné k návrhu ÚP Dobřichovic z 06/2020, veřejně projednaného dne 10. září 2020)

poř.
číslo

údaje o podateli připomínky

čj. ze dne;
zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
k veřejnému projednání
POŘIZOVATELEM

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 32 a 33
32

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace,
IČO 00066001,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

6142/20/KSUS/KLT/
/JRC
ze dne 18. 8. 2020;
zapsáno dne 18. 8. 2020
pod čj. bez

Návrh ÚP Dobřichovic
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce
Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic II/115, III/11515 a III/11510
(v úseku k žel. přejezdu – ul. Palackého vč. mostního objektu přes Berounku je místní komunikace) k výše uvedenému Návrhu ÚP Dobřichovic sděluje:
• Nesouhlasíme se zúžením vozovky silnic II. a III. třídy na 5,5 m, stávající šíře
vozovky musí být zachována. V místech, kde šířkové uspořádání silnice umožňuje zúžení, musí být vozovka v šíři 7,0 m mezi zvýšenými obrubami nebo
krajnicemi.
• V souvislosti s využitím rozvojové lokality respektovat ochranná pásma silnic II.
a III. tříd v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních komunikacích. Pro určení silničního pásma není rozhodujícím vymezené zastavěné území podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným paragrafem zákona o pozemních komunikacích.
• Rozvojové lokality musí splňovat požadavky pro připojení na stávající silnice II.
a III. tříd dle ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích. Počet připojení na tuto
silniční síť omezit na minimum.
• Řešit pěší a případně cyklistickou dopravu (vymezení ploch pro vybudování chodníků a cyklostezek, rezerva pro pokládku inž. sítí bez zásahu do silnic II. a III. třídy) a územní rezervy potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu příslušných platných ČSN
• Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic II. a III. třídy navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňuje, že v případě prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navržených pro bytovou zástavbu,
nebudou na náklady majetkového správce prováděna žádná protihluková opatření.
Veškerá nová obytná zástavba musí být řešena tak, aby byly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou nutná protihluková opatření (např. protihlukové stěny,
vály), musí být realizovány na náklady stavebníků obytných objektů.

Pořizovatel vyhodnotil podání jako připomínku.
Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky se jedná formou sdělení, vedle nesouhlasu se zúžením vozovky silnic II.
a III. třídy na 5,5 m, které není návrhem ÚP Dobřichovic podloženo, pouze o obecné informace, které
nemají vazbu na předložené řešení návrhu ÚP Dobřichovic a jako věcně nekonkrétní připomínky jsou
irelevantní. Projednávaný návrh ÚP Dobřichovic
uplatněnou připomínku z hlediska hlukových hygienických limitů splňuje. Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje, jako příslušný dotčený orgán
ochrany veřejného zdraví, uvedla ve stanovisku
čj. KHSSC 37472/2020 ze dne 10. 8. 2020, že s návrhem ÚP Dobřichovic k VP souhlasí – viz poř. č. 2
tohoto vyhodnocení. Příslušným dotčeným orgánem
podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad
uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, který stanovisko neuplatnil – viz
poř. č. 4b tohoto vyhodnocení. Koncepce dopravní
infrastruktury je stanovena subkapitolami D.1 Doprava, D.1.1 Dopravní stavby a D.1.2 Doprava
v klidu kapitoly D „KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY“ textové části a ve výkresu N.3
„Výkres koncepce dopravní infrastruktury“ grafické části návrhu ÚP Dobřichovic.
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Povodí Vltavy, státní podnik,
IČO 70889953,
závod Berounka,
provozní středisko 4,
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

PVL50343/2020/340/Ha
PVL-11832/2020/SP
ze dne 24. 7. 2020;
zapsáno dne 24. 7. 2020
pod čj. bez

Dobřichovice, návrh ÚP – veřejné projednání
VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE POVODÍ
k. ú. Dobřichovice, okres Praha-západ, kraj Středočeský, č. h. p. 1-11-05-0400-0-00,
1-11-05-0420-0-00, 1-11-05-0440-0-00; 1-11-05-0410-0-00; HGR 6230, HGR 6240
VÚ povrchových vod: BER_0940 Berounka od toku Litavka po ústí do toku Vltava
VÚ podzemních vod:

Podání uvozené jako „Vyjádření“ bylo pořizovatelem vyhodnoceno jako „připomínka“, protože podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nelze, vyjma stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu,
uplatňovat jiná podání, nežli námitky a připomínky,
a o námitku se nejedná, protože podatel, oprávněný
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PŘIPOMÍNKY
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zapsáno dne a čj.

úplné znění nebo významná část připomínky
62300 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky
62400 Svrchní silur a devon Barrandienu
Řešené území leží v povodí významného vodního toku Berounka IDVT 10100011,
č. h. p. 1-11-05-0400-0-00, č. h. p. 1-11-05-0420-0-00, č. h. p. 1-11-05-0440-0-00 a v
povodí drobného vodního toku Karlický potok IDVT 10100854, č. h. p. 1-11-050410-0-00. Oba jmenované vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.
Velká část správního území obce leží v záplavovém území Q100 (včetně AZZÚ) vodního toku Berounka, stanoveném KrÚ Středočeského kraje dne 10. 5. 2012 pod
čj. 068224/2012/KUSK/OŽP-Bab. Zároveň je pro celou oblast obce zpracován plán
povodňových rizik a stanovené stupně povodňového ohrožení. Západní část obce se
nachází v ochranném pásmu 1. a 2. stupně podzemního zdroje, vyhlášeném ONV
Praha-západ dne 16. 3. 1989 pod čj. Vod. 235-1462/89-Čí a v severovýchodní části je
ochranné pásmo 1. stupně podzemního zdroje, vyhlášeném ONV Praha-západ dne
18. 11. 1985 pod čj. Vod. 235-4453/85-Čí.
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy, vyznačené v grafické části:
Z01 Dobřichovice – sever: plocha bydlení
Z02 Souběžná: plocha bydlení, smíšené bydlení, smíšené výrobní (výroba a obchod)
Z03 Dlouhý díl: plocha bydlení, veřejné prostranství, smíšené výrobní
Z04 Topolová: plocha smíšená výrobní, technická infrastruktura
Z05 Plzeňka: plocha bydlení
Z06 Nová cesta: plocha bydlení
Z07 Rozvodna VVN: plocha technické infrastruktury
Zásobování pitnou vodou:
Obec je zásobována pitnou vodou ze dvou veřejných vodovodů a částečně vodou
z individuálních zdrojů. Řešení zásobování města pitnou vodou bylo v nedávné době
dořešeno realizací vodojemu dolního tlakového pásma a příslušných čerpacích stanic,
přiváděcích řádů a doplněním distribuční vodovodní sítě. V současné době je vodovodní síť funkční, ÚP počítá se zásobováním vymezených rozvojových ploch ze stávající vodovodní sítě.
Kanalizace:
V Dobřichovicích je vybudována veřejná splašková kanalizace s čističkou odpadních
vod. Vzhledem k nepříznivé terénní konfiguraci je na kanalizační síti umístěno 10 čerpacích stanic, pravobřežní lokalita V Luhu má tlakovou kanalizaci přivedenou až
k ČOV. Nově je navrženo odkanalizování vymezených zastavitelných ploch. V lokalitě Dlouhý Díl bude odkanalizování řešeno oddílnou kanalizační sítí. Dešťové vody
budou odváděny stávající dešťovou stokou vedoucí z rozvojových ploch do Berounky (případně novou dešťovou stokou vedoucí v komunikaci přibližně v trase
stávající stoky). Vzhledem k terénní konfiguraci se jedná o obtížně odkanalizovatelné území. V místě průchodu dešťové kanalizace přes protipovodňový příkop bude
osazen zpětný uzávěr proti pronikání vzduté vody. V případě uzavření uzávěru je
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
k veřejnému projednání
POŘIZOVATELEM
investor, nic nenamítá.
Připomínka vzata na vědomí.
V připomínce její podatel jako oprávněný investor
vedený v seznamu oprávněných investorů Krajským
úřadem Středočeského kraje uvádí: „nemáme připomínky“. Pořizovatel vzal podání na vědomí, protože se jedná pouze o informaci oprávněného investora a správce povodí vodního toku Berounka.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
k veřejnému projednání
POŘIZOVATELEM

počítáno s čerpáním srážkových vod přes protipovodňový příkop prostřednictvím
mobilních čerpadel.
Veškeré návrhové plochy, na kterých mohou vznikat odpadní vody, se požadují odkanalizovat na ČOV Dobřichovice, která musí být intenzifikována.
V sousedství stávajícího areálu ČOV je vymezena plocha pro budoucí rozšíření a intenzifikaci ČOV. Vymezená plocha je zakreslena v grafické části.
Koncepce odvádění povrchových vod:
Na levém břehu se dešťová kanalizace nachází v ulicích Pražská, Palackého, Vítova,
části ulice 5. května a v lokalitě Dlouhý Díl, na zbytku území je srážková voda vsakována do travnatých pásů podél komunikací. Na pravém břehu je nejkomplikovanější situace v Brunšově, kde dochází vzhledem k velkému sklonu terénu při přívalových deštích k lokálnímu zaplavování pozemků. Pro zamezení přítoku srážkových
vod z okolních nezastavěných pozemků je navržena kolem zastavěného území realizace protipovodňového příkopu, vytvářejícího přirozený žlab odvádějící srážkovou
vodu podél zastavěného území. V místech křížení se stávajícími komunikacemi budou realizovány dešťové zdrže. Vzhledem k umístění dešťových zdrží v lesním pozemku, budou zdrže realizovány z přirozeného materiálu s přírodními břehy. V nejzápadnější části lokality budou srážkové vody svedeny do blízké Malé rokle. V rámci
jednotlivých zastavitelných ploch i při úpravě veřejných prostranství budou realizována opatření pro zasakování srážkových vod v místě.
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme k uvedenému návrhu ÚP Dobřichovice připomínky.

Připomínky právnických a fyzických osob (§ 52 odst. 3 stavebního zákona) – 190
190

Stavební úřad Dobřichovice
Městského úřadu Dobřichovice,
IČO 00241181,
Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

ze dne 16. 9. 2020;
Připomínka k návrhu ÚP Dobřichovic
zapsáno dne 16. 9. 2020 Vymezení území dotčeného připomínkou: Katastrální úřad Dobřichovice
čj. 1539/2020/ST
Připomínky:
1. Regulativy týkají se změn dokončených staveb (nástaveb a přístaveb) nejsou jednoznačné.
Odůvodnění:
Pro změnu dokončené stavby (nástavbu a přístavbu) budou platit v plném rozsahu
všechny podmínky prostorového uspořádání najednou? Nebo pouze ta část, které
se změna stavby týká? Např. při přístavbě procento zastavěnosti, při nástavbě výška stavby? Bude platit regulativ min. velikost pozemku?
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1. Připomínka byla akceptována.
Projektantem návrhu ÚP Dobřichovic bude prověřena a upřesněna formulace podmínek prostorového uspořádání regulativů ploch umožňujících stavby pro bydlení a stavby pro rodinnou rekreaci kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“
textové části návrhu ÚP Dobřichovic tak, aby jejich výklad a aplikace byla zcela jednoznačná ve
vztahu ke všem změnám v území, týkající se stá-
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2. Z návrhu jednoznačně nevyplývá, že pro novou stavbu umístěnou v proluce mezi
pozemky RD platí též minimální velikost pozemku.
Odůvodnění:
Dělení je stávající ... původně často určené k zastavění RD, např. komunikace
s Městem Dobřichovice z dřívějších let … nyní chybí cca např. 50 m2, do minimální velikosti pozemku, nelze pár m od okolních pozemků přikoupit. Lze vložit
pro stávající dělení pozemků nějakou toleranci z minimální výměry pozemku?
Např. pro umístění stavby v proluce je třeba 90 % min. velikosti pozemku.
3. Maximální výška stavby od horní hrany základové desky je zavádějící.
Odůvodnění:
Výšku stavby lze spolehlivě stanovit pouze od původního rostlého terénu, což si
účastníci řízení jsou schopni představit. Příklad: Horní hrana základové spáry může být např. 90 cm nad terénem.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
k veřejnému projednání
POŘIZOVATELEM
vajících staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci, jejich změn (přístavby, nástavby, stavební
úpravy), odstranění a změn jejich využití a dostavby stavebních proluk – vše ve smyslu § 2
odst. 1 písm. a) a násl. stavebního zákona – viz
Pokyny (bod VP*17).
2. Připomínka byla akceptována.
V dalším dtto 1. připomínka.

3. Připomínka byla akceptována.
Ve vymezení pojmu prostorového regulativu „Maximální výška stavby“, zejména v bodu 1.2.20 kapitoly 1.2 „VYMEZENÍ POJMŮ“ a bodu 4 kapitoly F „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové
části návrhu ÚP Dobřichovic, bude stanoveno, že
výška stavby se měří od nejnižšího bodu stávajícího rostlého terénu – viz Pokyny (bod VP*10).
4. Připomínka byla akceptována.
V dalším dtto 1. připomínka.

4. Regulativ není jednoznačný: Výňatek z nového ÚP: „Na všech stavebních pozemcích zůstává dovoleno stávající procento zastavěnosti – tj. v případě, že bude stávající stavba nahrazována novostavbou, může být zachována její stávající zastavěná plocha.“
Odůvodnění:
Tzn., že po odstranění stávající stavby lze postavit stavbu novou půdorysně s původní zastavěnosti, ovšem nově i vyšší než byla původní stavba, protože se na ní
bude vztahovat nový regulativ výšky stavby. Je to správný výklad nového ÚP?
5. Hrozí zneužití tohoto využití a obcházení zákona, bude sloužit k bydlení: „Podmíně- 5. Připomínka byla akceptována.
ně přípustné využití – u většiny ploch pro bydlení je ubytování do kapacity 15 lůžek.“
V dalším dtto 1. připomínka.
Odůvodnění:
Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. § 21 odst. 4 je přesně specifikováno, co lze na pozemcích staveb pro bydlení kromě stavby pro bydlení umístit. Nový ÚP stanoví
podmíněně přípustné využití – např. doplňková stavba pro ubytování do kapacity
15 lůžek. Tzn., že lze najeden stavební pozemek umístit druhou stavbu pro bydlení
(ubytování), např. ve třech apartmánech = tři bytové jednotky (kapacita 15 lůžek).
Může tedy vzniknout na zahradě rodinného domu ještě jeden rodinný dům (slovně
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nazvaný jako ubytovna)? Další příklad. Vlastník rodinného domu už má v něm tři
bytové jednotky (vyčerpáno) a další „byty-nebyty“ nazve ubytovacími jednotkami.
Ubytovacími jednotkami, stejně jako ateliéry se obchází byty. Navrhujeme omezit
počet ubytovacích jednotek na jednu na pozemku rodinného domu (ať už přímo
v něm nebo v doplňkové stavbě na pozemku rodinného domu).
6. Není blíže specifikován doplňující regulativ pro novou obytnou zástavbu a trans- 6. Připomínka byla akceptována.
formaci stávající obytné zástavby v záplavovém území je podmíněna realizací proV dalším dtto 1. připomínka.
tipovodňových opatření.

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Ing. arch. Filip Kándl, určený zastupitel, člen rady města

Ing. Petr Hampl v. r.
starosta města

V Dobřichovicích dne 24. června 2021
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